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 NEM CSAK TERMÉKEK, HANEM ALKOTÁSOK

SMEG. STÍLUSOS TECHNOLÓGIA

 SMEG SÜTŐK: SÜTÉS STÍLUSOSAN

A Smeg sütők sok előnnyel rendelkeznek: egyedi design, legfejlettebb technológiák és kiváló minőségű anyagok.
Széles típusválaszték a legkülönfélébb izléseknek megfelelően. Minden sütő jól kombinálható a stílusban azonos főzőlappal. 

A háztartásban használt tárgyak nem csak funkciójukkal, de megjelenésükkel is hatnak az otthon atmoszférájára. Ezért a technológia és a funkcionalitás 
is fontos része a stílusnak. Ez ösztönzi a SMEG szakembereit, hogy a világ vezető építészeivel olyan termékeket alkossanak, melyek jól kifejezik a 
“Made in Italy” stílust tökéletesen kombinálva design-t, teljesítményt, és a részletekig menő gondos figyelmet. 

Az átgondolt, egyedülálló és könnyen használható SMEG készülékek különleges design-nal hoznak létre sajátos komfortot.

Egyenes vonalvezetés, 
szimmetria, futurisztikus 
színek, elegáns 
rozsdamentes acél 
és üveg felületek. 
A Marc Newson 
készülékek a desing 
és a funkcionalitás 
egyesítései.

NEWSON

Egy desing-család 
rengeteg üvegfelülettel, 
melyek rendkívül 
kifinomultak és 
az elérhető tér 
maximalizálására 
tervezettek. Bármely 
variációval egyedi 
stílust kölcsönözhet az 
Ön konyhájának. 

LINEA

Szigorú formák, 
egyszerű és 
alapvető design: 
egy elragadóan 
elegáns desing-
család háztartási 
készülékei, melyek 
nemes rozsdamentes 
acélból készülnek, 
egyedi formavilággal 
rendelkező gombokkal 
felszereltek. 

CLASSICA

Elegancia a 
részletekben. Az 
esztergált acél és 
a kifinomult formák 
design-családja, 
egyedi bájjal 
rendelkező és 
elbűvölő készülékek.

CORTINA

Ezen készülékek 
bája egy kifinomult 
és kellemes légkört 
teremt a konyhában, 
valamint annak 
teljesen exkluzív stílust 
kölcsönöz.

COLONIALE

A kiváló minőségű 
fényes rozsdamentes 
acélból készült Piano 
Design és Evolution 
stílusú sütő, főzőlap, 
hűtő és növény 
inkubátor exkluzív 
hellyé formálja az Ön 
konyháját.

PIANO DESIGN
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68 lt

ENERGY CLASS

Új sütőtér: megnövelt térfogat

Az Új 60 cm-es Smeg sütők a piacon az egyik legnagyobb sütőtérrel rendelkezők – (68 literesig). Az 5 sütőszint maximális 
rugalmasságot és időmegtakarítást biztosít Önnek, amikor több fogást vagy nagyobb mennyiségű ételt kell egyszerre elkészítenie.

Innovatív, könnyen levehető teleszkópos sütősínek teszik lehetővé, hogy a tepsik és ételek könnyedén kivehetők legyenek.

A folyamatos kutatások eredményeként a Smeg ajánlja a legtöbb funkcióval rendelkező sütőket, melyek könnyen tisztíthatóak és 
karbantartásuk is egyszerű. Például az EVER CLEAN zománcra kevésbé tapad a sütés közben keletkező sült zsír, a kivehető FELSŐ VÉDŐELEM pedig a 
sütőtér felső részét védi. GŐZTISZTÍTÓ rendszer teszi lehetővé a sütőtér gőzzel való tisztítását.

Professzionális sütés

Az előre programozott receptekkel rendelkező sütő választása a tapasztalatlan szakácsok számára is lehetővé  teszi a magas szintű professzionalitást. 
Azok számára, akik kedvelik a felfedezéseket és kísérletezéseket, a Smeg sütő valódi baráttá válik. A PIZZA FUNKCIÓval rendelkező sütőknél a sütőtér alja 
speciális módon kialakított, így a pizzakő közvetlen a fűtőelem fölé helyezhető. Megkönnyíti az eredeti olasz pizzák és tésztafélék elkészítését.

Energiatakarékosság

A Smeg sütők az energiatakarékosság és a maximális hatékonyság elve alapján tervezett készülékek.
Környezetbarát termékek és akár a standard “A” energiaosztályhoz viszonyított 20% energiamegtakarítást is lehetővé teszik. 

 MEGNövELT TÉRfOGAT ÉS NAGyObb HATÉKONySÁG

 KOMPAKT SÜTŐK ÉS KÁvÉfŐzŐK: vARIÁCIóS LEHETŐSÉGEK

ENNEK A KATALÓGUSNAK A VÁLASZTÉKÁBAN A SMEG SZÁMOS SZABADONÁLLÓ ÉS BEÉPÍTHETŐ 
KÉSZÜLÉKET AJÁNL, MELYEK EGYEDI STÍLUST KÖLCSÖNÖZNEK AZ ÖN KONYHÁJÁNAK.

A Smeg a legkülönfélébb variációs lehetőségeket biztosítja széles kompakt készülék-választékával. A horizontális sorolás mellett a kompakt készülékek a 60 
cm-es sütővel és a melegítő fiókkal egymás alá is építhetők.

Kompakt készülékek

A 45 cm magas kompakt készülékek széles választéka: multifunkciós sütők, kombi multifunkciós és mikrohullámú sütők grillel és gőzpárolók.
Az azonos desing-családba tartozó egyéb készülékekkel is jól kombinálhatók. Kreatívvá és funkcionálissá teszik a konyhai műveleteket.

Kávéfőzők

A Smeg kiváló beépíthető kávéfőzőket ajánl azoknak, akik szívesen isznak egy jó kávét barátjukkal, vagy egyszerűen csak a kávé szerelmesei. A 
Smeg kávéfőző felhasználóbarát, és kiválóan alkalmas a legtökéletesebb minőségű kávé elkészítésére. Többféle kivitelben, színben elérhetők, stílusuk jól 
illeszkedik a Smeg többi készülékéhez.
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A Smeg főzőlap szortimentje egymással jól kombinálható, 30 cm szélestől egészen 116 cm-es változatokig és a legkülönfélébb stílusokban is elérhetők. 
A legkülönfélébb anyagokból készülnek a főzőlapok: rozsdamentes acél (fényes és szálcsiszolt változatban is), elegáns oxidált üveg Soft Touch („Puha 
Érintés”) hatással és ujjlenyomatmentes bevonattal, zománcozott fém elegáns és „antik” bronz, réz illetve aranyozott díszelemekkel. Óriási választékkal 
rendelkezik a Smeg, így konyhájának egyedi karaktert és stílust adhat. 

Intenzív kutatások eredményeként a Smeg egyedi stílusú és tökéletesített technológiával rendelkező gázégőket fejlesztett ki. A nagy teljesítményű égők szinte 
függőleges lánggal égnek, mely csökkenti a hőveszteséget és jelentősen megnöveli az edényre történő hőátadás hatékonyságát.

 fŐzŐLAPOK: TÍPUSvÁLASzTÉK

 PÁRAELSzÍvóK: DESIGN ÉS fUNKCIONALITÁS

 HŰTŐK: fŐSzEREP A KONyHÁbAN

Maximális energiahatékonyság, modern technológiák és könnyű kezelés jellemzi a Smeg hűtők és 
fagyasztók teljes választékát. Ez optimális feltételeket biztosít az élelmiszer tárolásához.
A legkülönfélébb stílusok, anyagok, színek, méretek választhatók, mely a legkifinomultabb elvárásoknak 
is megfelel, és kiemeli az Ön egyedi stílusát.

Modern Technológiák
A Smeg A++ energiaosztályú hűtőket ajánl, mely 25 % energiamegtakarítást tesz 
lehetővé a hagyományos “A” energiaosztályú készülékekhez viszonyítva.

A fagymentes („ No-Frost”) rendszer állandó hőmérsékletet biztosít az élelmiszer korrekt 
tárolásához és segít mellőzni a kézi leengedést.

A Szabadság (Vacation) funkció a hosszabb ideig tartó távollét esetén használható. 

A Smeg páraelszívók a desing-t és a funkcionalitás egyesítik, mely a konyha eleganciáját és stílusát 
tükrözi. A sziget, a falra szerelhető és a beépíthető típusok ideális megoldást jelentenek minden konyha 
interiőrnek.

SZIGET
Olyan megoldásokra, 
amikor a páraelszívó a 
konyha közepén lévő sziget 
felett helyezkedik el.

FALRA-SZERELHETŐ
Ezeket a lineáris 
konyhabútor-szettekhez 
ajánljuk. 

BEÉPÍTHETŐ
A páraelszívók teljesen 
beépíthetők a bútorba, 
így a konyha tökéletesen 
integrált lesz. 

STANDARD BESZERELÉS MUNKALAPSZINTŰ ÉS 
SÜLLYESZTETT BESZERELÉS

3 MM-ES ULTRA ALACSONY 
FŐZŐLAPOK
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Flexi Zone

½

ENERGY CLASS

 MOSOGATóGÉPEK: A LEGJObb ÉS LEGGAzDASÁGOSAbb TISzTÍTÁS

 KOMfORTOS MOSÁS

A Smeg mosó- és szárítógépek mindenféle mosásra alkalmasak. A modern technológiával rendelkező készülékek jól 
kombinálják a maximális mosási teljesítményt a legkülönfélébb anyagú ruhákkal való gondos bánásmóddal.

Nagyobb forgódob

Az alapos fejlesztés által kialakított új dobnak és tartálynak köszönhetően a Smeg 
mosógépek 8 kg befogadására képesek, így a mosási ciklusok számát is csökkentik.

Környezettudatosság

20% Energia megtakarítás a hagyományos „A” osztályú készülékekhez hasonlítva. A Smeg mosógépek 
hatékonyságát az automata súlymérő rendszer biztosítja, mely az energia és a víz fogyasztását is csökkenti.

Az új “flexizone” féltöltet oly módon teszi 
lehetővé a kevésbé piszkos tálak elmosását, hogy 
közben vizet, energiát és időt takarít meg. 

A Top mosogatógépek Active Light funkcióval rendelkeznek. A 
készülék üzemelése közben piros fénypontot vetít a készülék alatt 
a padlóra, és a ciklus végén automatikusan kialszik a fény. Segíti 
megelőzni a ciklus alatt a készülék ajtajának nem szándékolt 
kinyitását, valamint egyértelműen jelzi a ciklus végét. 

funkcionális megoldások

A Smeg mosogatógépei között 14, 13 és 10 terítékestől a 7 terítékes kompakt mosogatógépekig minden megtalálható. A Smeg választéka nagy 
teljesítménnyel, alacsony víz- és energiafogyasztással rendelkező mosogatógépekből áll. Ezek a nagyon halk (egyes típusoknál 39 dB) és megbízható 
Smeg mosogatógépek kiválóan alkalmasak az Ön konyhájába.

Nagy teljesítmény, környezettudatosság

 Az új, 13 terítékes Smeg mosogatógépek az “A” energiaosztálynál 20%-al kevesebb, míg a 14 terítékes Smeg mosogatógépek az “A” 
 energiaosztálynál 10%-kal kevesebb energiafogyasztást biztosítanak. Az új motor hatékonyságának, az új hidraulikus rendszernek, és a 
 mosogató-ciklus végén az ajtónyitó eszköznek (EnerSave funkció) köszönhetően 60kW/év fogyasztás is elérhető, mely egy hagyományos 
 mosogatógép vagy mosógép esetében mindössze két havi fogyasztás.

14 teríték: 3 rakodószint

A Smeg a 14 terítékes mosogatógépek speciális szerkezetét fejlesztette ki, hogy a befogadóképességet megnövelje.
Az új, harmadik kosarat a Smeg az evőeszközöknek és hosszú konyhai eszközöknek fejlesztette ki (minden modellhez 
alaptartozék a standard evőeszköztartó). Ez a megoldás megkönnyíti az optimális helykihasználást, ugyanakkor tökéletes 
komfortot és mosogatási eredményt kínál. 
A középső kosár mindkét oldalt - még megpakolt állapotban is - három magassági szinten állítható. Ezáltal a 30 cm 
átmérőjű tányérok rakodása is lehetővé válik. 
Az alsó kosár a hosszú poharaknak is kiváló tisztítást nyújt. Speciális lehajtható támasza biztosítja azok biztonságát. 
A tányértartó is lehajtható, így az egész kosár jól használható.

13 teríték: MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNy

A 13 terítékes mosogatógép felső kosara mindkét oldalt három magassági szinten állítható. A felső kosarak “EasyGlide” (könnyen csúszó) rendszerrel 
felszereltek: még megpakolt állapotban is könnyen kihúzhatók.
A kialakítástól függően, az alsó kosár még a 30 cm átmérőjű tányérok befogadására is alkalmas.
A kézi evőeszköztartó az alsó kosárban bárhol elhelyezhető.

10 teríték: funkcionalitás korlátozott helyen

A Smeg keskeny mosogatógépeket kínál azoknak, akik korlátozott hellyel rendelkeznek a konyhában.
Ezek a 10 terítékes és 45 cm széles mosogatógépek a mindennapi használat során időt spórolnak Önnek.

A legkorszerűbb design-trendek követése

Az innovatív fejlesztéseknek köszönhetően a Smeg mosogatógépek 60 és 90 cm szélességűek, 58 cm magasak a 
7 és 12 terítékes változatok. Az Érintéssel nyíló rendszernek köszönhetően a legkülönfélébb ajtófrontokkal díszítheti 
az Ön mosogatógépét.
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f610Ab            
10 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
érintőszenzoros vezérlők, LCD kijelző, fém 
oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem, 1 
szintes teleszkópos sütősín 

f610Ab  fehér matt üveg
f610AN  fekete matt üveg
f610X  rozsdamentes acél

SC170-8            
11 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
gőztisztítás, elektromos programozó, sütés végén 
automatikus kikapcsolás, világító kijelző, fém 
oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem, 1 
szintes teleszkópos sütősín

SC170-8    fényes rozsdamentes acél

SC115A-1            
10 funkció, 10 előre programozott 
recept, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
érintőszenzoros vezérlés, LCD kijelző, fém 
oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem, 1 
szintes teleszkópos sütősín

SC115A-1  antracit, matt üveg
SC115  ezüst üveg
SC115X  rozsdamentes acél

f608SN            
6 funkció, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, 
ezüst gombok, perc figyelmeztetés és a 
program végén automatikus kikapcsolás, oldalsó 
sínvezetők

f608SN      antracit

SC166-8            
6 funkció, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, 
3 szabályzógomb, automatikusan kikapcsoló 
időzítő, oldalsó sínvezetők

SC166-8    fényes rozsdamentes acél

SCP112Pz8           
12 funkció, 12 előre programozott recept, 
net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, pirolitikus 
tisztítás, világító vezérlőgombok, LCD kijelző, 
fém oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem, 
1 szintes teleszkópos sütősín, forgónyárs- készlet
SCP112PZ8 ezüst üveg / rozsdamentes acél/
Pizza funkció 

SCP112-8  rozsdamentes acél 
SCP112N-8  fekete üveg
SCP112SG8  ezüst üveg
SCP112b-8  fehér üveg
SCP112Pz8  rozsdamentes acél/   
 Pizza funkció

fP610SG              
10 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
pirolitikus tisztítás, érintőszenzoros vezérlők, 
LCD kijelző, fém oldalsó sínvezetők, kivehető 
felső védőelem, 1 szintes teleszkópos sütősín, 
forgónyárs-készlet

fP610SG  sárga
fP610Sv  zöld
fP610SbL  kék
fP610X  rozsdamentes acél

f67-7              
10 funkció, 53 l, 10/18 rozsdamentes acél 
sütőtér, 4 sütőszint, analóg pr.óra, automatikusan 
kikapcsoló időzítő, oldalsó sínvezetők, kivehető 
felső védőelem

f67-7    fényes rozsdamentes acél

SCP115X              
10 funkció, 10 előre programozott recept, 
net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, pirolitikus 
tisztítás, érintőszenzoros vezérlés, LCD kijelző, 
fém oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem, 
1 szintes teleszkópos sütősín

SCP115X  rozsdamentes acél
SCP115A-1  antracit, matt üveg

bEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS MULTIfUNKCIóS SÜTŐK, 60 CM, ‘A’ ENERGIA OSzTÁLy
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SC106-8            
8 funkció, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, 
gőztisztítás, LCD kijelző, oldalsó sínvezetők

SC106-8  ezüst üveg/ rozsdamentes acél 
SC106AL-8  ezüst üveg/ alumínium
SC106Pz-8  ezüst üveg/ rozsdamentes acél /  
 Pizza funkció

SC399X-8            
11 funkció, net. 68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
gőztisztítás, automatikusan kikapcsoló időzítő, 
világító kijelző, fém oldalsó sínvezetők, kivehető 
felső védőelem, 1 szintes teleszkópos sütősín

SC399X-8    rozsdamentes acél

SC465N-8
6 funkció, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, 
3  vezérlőgomb, hangjelzéses időzítő, oldalsó 
sínvezetők

SC465N-8  fekete
SC465X-8 rozsdamentes acél

SC106SG-8            
8 funkció, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, 
gőztisztítás, LCD kijelző, oldalsó sínvezetők

SC106SG-8  ezüst üveg
SC106N-8  fekete üveg
SC106b-8  fehér üveg

SC381X-8            
6 funkció, net. 60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, 3 
vezérlőgomb, automatikusan kikapcsoló időzítő, 
oldalsó sínvezetők

SC381X-8    rozsdamentes acél

SC112N-8              
12 funkció, 12 előre programozott recept, 
net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, gőztisztítás, 
világító vezérlőgombok, LCD kijelző, fém oldalsó 
sínvezetők, kivehető felső védőelem, 1 szintes 
teleszkópos sütősín

SC112N-8  fekete üveg
SC112b-8  fehér üveg
SC112-8  ezüst üveg/ rozsdamentes acél
SC112Pz-8  ezüst üveg/ rozsdamentes acél /  
 Pizza funkció

SC99X-8              
11 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
süllyeszthető vezérlőgombok, gőztisztítás, 
automatikusan kikapcsoló időzítő, világító kijelző, 
fém oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem, 
1 szintes teleszkópos sütősín 

SC99X-8    rozsdamentes acél

SC250X-8              
6 funkció, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, 
3 vezérlőgomb, hangjelzéses időzítő, oldalsó 
sínvezetők

SC250X-8    rozsdamentes acél

bEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS MULTIfUNKCIóS SÜTŐK, 60 CM, ‘A’ ENERGIA OSzTÁLy
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SC750RWX8            
11 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
gőztisztítás, analóg programóra automatikus 
kikapcsolással, fém oldalsó sínvezetők, kivehető 
felső védőelem, 2 szintes teleszkópos sütősín 

SC750RWX8  vörösbor/ antikolt ezüst gombok
SC750PO-8  bézs/ bronz gombok
SC750AO-8  antracit/ bronz gombok
SC750PX-8  bézs/ ezüst gombok

SC855RA-8            
10 funkció, 68 L, 5 sütőszint, gőztisztítás, 
hangjelzéses időzítő, 3 rétegű üvegajtó

SC855RA-8  réz/ réz gombok
SC855OT-9  bronz/ bronz gombok
SC855X-8  rozsdamentes acél/ ezüst gombok
SC855PX-8  bézs/ ezüst gombok
SC855A-8  antracit/ arany gombok
SC855P-8  bézs/ arany gombok
SC855PO-9  bézs/ bronz gombok

SC805A-8            
9 funkció, 60 L, 4 sütőszint, gőztisztítás, 
automatikusan kikapcsoló időzítő, fém oldalsó 
sínvezetők, kivehető felső védőelem

SC805A-8  antracit/ arany gombok
SC805P-9  bézs/ arany gombok

SC750OT-8            
11 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
gőztisztítás, analóg programóra automatikus 
kikapcsolással, fém oldalsó sínvezetők, kivehető 
felső védőelem, 2 szintes teleszkópos sütősín

SC750OT-8  bronz/ fényes bronz gombok
SC750RA-8  réz/ fényes réz gombok

SC850APz8            
6 funkció, 60 L, 4 sütőszint, analóg programóra, 
dupla rétegű üvegajtó
SC850APZ8 antracit/ ezüst gombok/Pizza 
funkció

SC850A-8  antracit/ ezüst gombok
SC850P-8  bézs/ arany gombok
SC850AvO9 avena/ bronz gombok
SC850RA-8  réz/ réz gombok
SC850X-8  rozsdamentes acél/ ezüst gombok

SC800b-8           
6 funkció, 60 L, 4 sütőszint, automatikusan 
kikapcsoló időzítő, oldalsó sínvezetők

SC800b-8  fehér/ arany gombok
SC800P-9  bézs/ arany knobs
SC800A-8  antracit/ arany gombok
SC800AvO9  avena/ bronz gombok
SC800C-8  öntöttvas szürke/ arany gombok

SCP750bS8              
10 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, 5 sütőszint, 
pirolitikus tisztítás, analóg programóra 
automatikus kikapcsolással, fém oldalsó 
sínvezetők, kivehető felső védőelem, 2 szintes 
teleszkópos sütősín

SCP750bS8  fehér/ antikolt ezüst gombok
SCP750AX8  antracit/ ezüst gombok

SCP805P-9              
8 funkció, 60 L, 4 sütőszint, pirolitikus tisztítás, 
analóg programóra automatikus kikapcsolással, 
oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem

SCP805P-9  bézs/arany gombok
SCP805A-8  antracit/ arany gombok
SCP805PO9  bézs/ bronz gombok
SCP805AO9  antracit/ bronz gombok

SC805AvO9              
9 funkció, 60 L, 4 sütőszint, gőztisztítás, 
katalitikus panelek, automatikusan kikapcsoló 
időzítő, fém oldalsó sínvezetők, kivehető felső 
védőelem, 1 szintes teleszkópos sütősín

SC805AvO9  avena/ bronz gombok
SC805AO-9  antracit/ bronz gombok 
SC805PO-9  bézs/ bronz gombok

bEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS MULTIfUNKCIóS SÜTŐK, 60 CM, ‘A’ ENERGIA OSzTÁLy
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SC800GvA8
Gáz sütő, elektromos szikragyújtó, elektromos 
grill, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, oldalsó 
sínvezetők, 1 belső világítás, kétrétegű üvegajtó

SC800GvA8    antracit/ arany gombok
SC800GvP9    bézs/ arany gombok

SC341GX-8             
Gáz sütő, elektromos szikragyújtó, elektromos 
grill, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, oldalsó 
sínvezetők, 1 belső világítás, kétrétegű üvegajtó

SC341GX-8    rozsdamentes acél

SC800GPO9
Gáz sütő, elektromos szikragyújtó, elektromos 
grill, net.60 l br.70 l sütőtér, 4 sütőszint, oldalsó 
sínvezetők, 1 belső világítás, kétrétegű üvegajtó

SC800GvPO9    bézs/ bronz gombok
SC800GvAO9    antracit/ bronz gombok

SE20XMfR-8            
8 funkció, net.70 l br.90 l sütőtér, 4 sütőszint, 
katalitikus tisztítás, 2 vezérlőgomb, digitális 
kijelző programórával, acél oldalsó sínvezetők, 
kivehető felső védőelem

SE20XMfR-8    rozsdamentes acél

S890AMfR8            
6 funkció, net.70 l br.90 l sütőtér, 4 sütőszint, 2 
vezérlőgomb, analóg programóra hangjelzéssel, 
acél oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem
S890AMfR8  antracit/ arany gombok
S890PMfR9  bézs/ arany gombok
S890AMRO8  antracit/ bronz gombok
S890PMRO9  bézs/ bronz gombok

SE995XT-7              
Sütő beépített kenyérpirítóval, 10 funkció, net.70 
l br.90 l sütőtér, 4 sütőszint, katalitikus tisztítás, 
2 vezérlőgomb, digitális kijelző programórával, 
acél oldalsó sínvezetők, kivehető felső védőelem

SE995XT-7    rozsdamentes acél/ Pizza funkció

S890Mf-8              
6 funkció, net.70 l br.90 l sütőtér, 4 sütőszint, 
analóg programóra hangjelzéssel, acél oldalsó 
sínvezetők, kivehető felső védőelem
S890Mf-8    öntött vas szürke/ arany gombok

bEÉPÍTHETŐ GÁz SÜTŐK, 60 CM

bEÉPÍTHETŐ MULTIfUNKCIóS SÜTŐK, 90 CM, 48 CM-ES MAGASSÁG, ‘A’ ENERGIA SzINT

bÉPÍTHETŐ MULTIfUNKCIóS SÜTŐK, 90 CM, 60 CM –ES MAGASSÁG, ‘A’ ENERGIA SzINT
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SC45v2                
6 funkció, 35 l, 3 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, 2  vezérlőgomb 
hátter világítással, előre programozott receptek, 
1,4 literes víztartály, gyerekzár, kétrétegű 
üvegajtó

SC45v2  Stopsol ezüst üveg/   
 rozsdamentes acél
SC45vNE2  fekete üveg

S45MCX2             
10 funkció, 34 l, 2 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, 2 vezérlőgomb, 
1000W mikrohullámú teljesítmény, billenő grill, 
gyerekzár, kétrétegű üvegajtó 

S45MCX2    rozsdamentes acél

S45vX2 
6 funkció, 35 l, 3 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, 2  vezérlőgomb, 
előre programozott receptek, 1,4 literes 
víztartály, kétrétegű üvegajtó 

S45vX2    rozsdamentes acél

S45MfX2            
10 funkció, 37 l net.41 l belső tér, 2 sütőszint, 
elektromos programóra, 2 LED kijelző, 2 
vezérlőgomb, billenő grill, gyerekzár, kétrétegű 
üvegajtó

S45MfX2    rozsdamentes acél

SC45MCNE2              
10 funkció, 34 l, 2 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, 2 vezérlőgomb háttér 
világítással, 1000W mikrohullámú teljesítmény, 
billenő grill, gyerekzár, kétrétegű üvegajtó

SC45MCNE2  fekete üveg
SC45MC2  Stopsol ezüst üveg/   
 rozsdamentes acél

SC45Mf2        
10 funkció, net.37 l br.41 l belső tér, 2 
sütőszint, elektromos programóra, 2 LED kijelző, 
2 vezérlőgomb háttér világítással, billenő grill, 
gyerekzár, kététegű üvegajtó

SC45Mf2  Stopsol ezüst üveg/ 
rozsdamentes acél
SC45MfNE2 fekete üveg

S845MPO9             
10 funkció, 34 l, 2 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, Colonial  
vezérlőgombok, 1000W mikrohullámú 
teljesítmény, billenő grill, gyerekzár, kétrétegű 
üvegajtó

S845MPO9    bézs/ bronz gombok

SC845vPO9 
6 funkció, 34 l, 2 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, Colonial 
vezérlőgombok, előre programozott receptek, 
1,4 literes víztartály, gyerekzár, kétrétegű 
üvegajtó

SC845vPO9    bézs/ bronz gombok

bEÉPÍTHETŐ KOMPAKT SÜTŐK, 45 CM-ES MAGASSÁG, ‘A’ ENERGIASzINT

MIKROvAL KOMbINÁLT bEÉPÍTHETŐ SÜTŐK, 45 CM-ES MAGASSÁG

bEÉPÍTHETŐ GŐzPÁROLóK, 45 CM-ES MAGASSÁG
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SC845MPO9                
6 funkció, 34 l, 2 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, 2  vezérlőgomb, 
1000W mikrohullámú teljesítmény, billenő grill, 
32 cm átmérőjű forgótányér, gyerekzár, kétrétegű 
üvegajtó

SC845MPO9  bézs/ bronz gombok
SC845MAO9  antracit/ bronz gombok
SC845MP-9  bézs/ arany gombok
SC845MA      antracit/ arany gombok

S45MX2  
6 funkció, 34 l, 2 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, 2  vezérlőgomb, 
1000W mikrohullámú teljesítmény, billenő grill, 
32 cm átmérőjű forgótányér, gyerekzár, kétrétegű 
üvegajtó

S45MX2    rozsdamentes acél

SC45MNE2              
6 funkció, 34 l, 2 sütőszint, elektromos 
programóra, 2 LED kijelző, 2 vezérlőgomb hátter 
világítással, 1000W mikrohullámú teljesítmény, 
billenő grill, 32 cm átmérőjű forgótányér, 
gyerekzár, kétrétegű üvegajtó

SC45MNE2  fekete üveg
SC45M2  Stopsol ezüst üveg/   
 rozsdamentes acél

fME20TC3                
3 funkció, 3 beprogramozható recept, 20 L, 
elektromos programóra, kijelző, mikrohullámú 
teljesítmény 850 W, 5 mikrohullámú fokozat, 
kvarc grill, 25 cm cm átmérőjű forgótányér, 
alaptartozékként beépített keret

fME20TC3  rozsdamentes acél / 
érintőképernyős vezérlés 
fME20EX3  rozsdamentes acél /   
 elektromos vezérlőgombok

fME24X-2 
6 funkció, 24 L, elektromos programóra, 
kijelző, mikrohullámú teljesítmény 900 W, 4 
mikrohullámú fokozat, billenő kvarc grill, üveg 
forgótányér, alaptartozékként beépített keret 

fME24X-2  rozsdamentes acél
fME24N-2  antracit
fME24b-2  fehér

fMC24N-2              
6 funkció, 24 L, elektromos programóra, 
kijelző, 900 W mikrohullámú teljesítmény, 
4 mikrohullámú fokozat, billenő grill, üveg 
forgótányér, alaptartozékként beépített keret

fMC24N-2  antracit
fMC24X-2  rozsdamentes acél

CM845P-9                
Automata kávéfőző, programozható automata 
kikapcsolás, többnyelvű LCD kijelző, külső 
habosító cső cappuccino készítéshez, beépített 
kávéörlő, 1,8 literes víztartály, 5 fokozaton 
állítható kávéerősség, kávé finomságát állítható 
kávéőrlő, teleszkópos sínek

CM845A-9  antracit/ bronz és arany gombok
CM845P-9  bézs/ bronz és arany gombok

CMS45X 
Automata kávéfőző, programozható automata 
kikapcsolás, többnyelvű LCD kijelző, külső 
habosító cső cappuccino készítéshez, beépített 
kávéörlő, 1,8 literes víztartály, 5 fokozaton 
állítható kávéerősség, kávé finomságát állítható 
kávéőrlő, teleszkópos sínek

CMS45X    rozsdamentes acél

CMSC45NE              
Automata kávéfőző, programozható automata 
kikapcsolás, többnyelvű LCD kijelző, külső 
habosító cső cappuccino készítéshez, beépített 
kávéörlő, 1,8 literes víztartály, 5 fokozaton 
állítható kávéerősség, kávé finomságát állítható 
kávéőrlő, teleszkópos sínek

CMSC45NE  fekete üveg/ rozsdamentes acél
CMSC45  Stopsol ezüst üveg/   
 rozsdamentes acél

bEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK, 45 CM-ES MAGASSÁG

bEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK, 38 CM-ES MAGASSÁG

bEÉPÍTHETŐ KÁvÉfŐzŐK, 45 CM – ES MAGASSÁG

MIKROvAL KOMbINÁLT bEÉPÍTHETŐ SÜTŐK, 45 CM-ES MAGASSÁG
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PX140 
100 cm, 4 gázégő vertikális lángokkal, wok-
égő: 4,2 kW, 4 vezérlőgomb háttér világítással, 
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács 
alumínium támasszal, nikkelezett égősapka

PX140    rozsdamentes acél

PTv705                
4/5 gázégő, rozsdamentes acél alap, 
rozsdamentes égősapka, edénytartó rácsok és 
gombok, automata szikragyújtás

PTv705  tükörüveg / kerekített él (72 cm/  
 5 gázégő) 
PTv64  tükörüveg / kerekített él (60 cm/  
 4 gázégő) 
P705vT  tükörüveg / fényes rozsdamentes acél  
 keret (72 cm/ 5 gázégő)

P755SN                
75 cm, 5 gázégő, wok égő: 3,5 kW, automata 
elektromos szikragyújtás, öntöttvas edénytartó 
rács, nikkelezett égősapka

P755SN  fekete/ ezüst gombok
P755X  rozsdamentes acél/ ezüst gombok

P755Sv
75 cm, 5 gázégő, wok égő: 3,5 kW, automata 
elektromos szikragyújtás, öntöttvas edénytartó 
rács, nikkelezett égősapka

P755Sv  zöld/ ezüst gombok
P755SG  sárga/ ezüst gombok
P755SbL  kék/ ezüst gombok

P106 
6/5/4 gázégő, rozsdamentes acél alap, rozsdamentes 
égősapka, edénytartó rácsok és gombok, automata 
szikragyújtás

P106  fényes rozsdamentes acél  (101 cm/ 6 gázégő)
P75  fényes rozsdamentes acél (72 cm/ 5 gázégő)
P64  fényes rozsdamentes acél (60 cm/ 4 gázégő)

P755Ab
75 cm, 5 gázégő, wok égő: 3,5 kW, automata 
elektromos szikragyújtás, öntöttvas edénytartó 
rács, nikkelezett égősapka

P755Ab  fehér matt üveg/ bronz gombok
P755AN  fekete matt üveg / bronz gombok

PvA750-1                
74 cm, 5 gázégő vertikális lángokkal, wok-égő: 
5,0 kW, 5 vezérlőgomb háttér világítással, 
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács 
alumínium támasszal, nikkelezett égősapka

PvA750-1  antracit matt üveg /   
 fényes alumínium keret
PvS750  Stopsol ezüst üveg/  
  fényes alumínium keret
Pvb750  fehér üveg/ fényes alumínium keret
PX750  rozsdamentes acél

PvA140-1 
100 cm, 4 gázégő vertikális lángokkal, wok 
égő 4,2 kW, 4 vezérlőgomb háttér világítással, 
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács 
alumínium támasszal, nikkelezett égősapka

PvA140-1 antracit matt üveg/   
 fényes alumínium keret

GÁz fŐzŐLAPOK
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Pv750N
74 cm, 5 gázégő vertikális lángokkal, wok 
égő: 4,1 kW, vezérlőgombok, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács, 
nikkelezett égősapka

Pv750N  fekete üveg/ kerekített él
Pv750S  ezüst Stopsol üveg / kerekített él
Pv750b  fehér üveg/ kerekített él

Pv640S
60 cm, 4 gázégő vertikális lángokkal, 
vezérlőgombok, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, nikkelezett égősapka

Pv640S  ezüst Stopsol üveg/ kerekített él 
Pv640N  fekete üveg/ kerekített él 
Pv640b  fehér üveg/ kerekített él

PGf95-4
87 cm, ultra lapos forma 3 mm, 5 gázégő, wok-
égő: 4,0 kW, automata szikragyújtás, öntöttvas 
edénytartó rács, nikkelezett égősapka

PGf95-4  rozsdamentes acél / tartozékként  
 Linea és Classic gombok

PGf75-4
72 cm, 3mm-es ultra lapos forma, 5 gázégő, 
wok-égő: 4,0 kW, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapka

PGf75-4  rozsdamentes acél/ tartozékként  
 Linea és Classic gombok

PGf64-4
62 cm, ultra lapos forma 3 mm, 4 gázégő, wok 
égő: 4,0 kW, automata szikragyújtás, öntöttvas 
edénytartó rács, zománcozott égősapka

PGf64-4  rozsdamentes acél / tartozékként  
 Linea és Classic gombok

SE70SGH-5
70 cm, 5 gázégő, wok égő: 5,0 kW, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács, 
zománcozott égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SE70SGH-5 rozsdamentes acél / ezüst gombok

GÁz fŐzŐLAPOK

SR34SGH3
60 cm, 4 gázégő, wok égő: 4,05 kW, 
automata szikragyújtás, öntöttvas edénytartó 
rácsok, zománcozott égősapkák, 1 nikkelezett 
égősapka

SR34SGH3   rozsdamentes acél/ ezüst gombok

SE264SGH3
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák

SE264SGH3 rozsdamentes acél/ ezüst gombok

SER60SGH3
60 cm, 4 gázégő, wok égő: 3,9 kW, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács, 
zománcozott égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SER60SGH3 rozsdamentes acél/ ezüst gombok
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SR775XRW                
70 cm, 5 gázégő, wok égő: 5,0 kW, automata 
szikragyújtás, gáz szabályozó, öntöttvas 
edénytartó rács, zománcozott égősapkák, 
1 nikkelezett égősapka

SR775XRW  rozsdamentes acél /   
 vörösbor gombok
SR775AX  antracit/ ezüst gombok
SR775AO  antracit/ bronz gombok

SR775PO                
70 cm, 5 gázégő, wok égő: 5,0 kW, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács, 
zománcozott égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR775PO  bézs/ bronz gombok
SR775PX  bézs/ ezüst gombok

SR764RA                
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR764RA  réz/ fényes réz gombok
SR764PO  bézs/ bronz gombok
SR764PX  bézs/ ezüst gombok

SR764OT                
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR764OT  bronz / fényes bronz gombok
SR764bS  fehér/ antikolt ezüst gombok

SR775bS                
70 cm, 5 gázégő, wok égő: 5,0 kW, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács, 
zománcozott égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR775bS  fehér/ antikolt ezüst gombok
SR775RA  réz/ fényes réz gombok
SR775OT  bronz/ fényes bronz gombok

SR764AX                
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR764AX  antracit/ ezüst gombok
SR764AO  antracit/ bronz gombok
SR764XRW  rozsdamentes acél/   
 vörösbor gombok

GÁz fŐzŐLAPOK
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SRv864b 
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SRv864b  fehér/ arany gombok
SRv864C  öntöttvas szürke/ arany gombok
SRv864A  antracit/ arany gombok
SRv864P-9  bézs/ arany gombok

SR876AGH9                
70 cm, 5 gázégő, lángkörönként szabályozható 
wok égő: 4,1 kW, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR876AGH9  antracit/ tartozékként arany és  
 bronz gombok
SR876PGH9  bézs/ tartozékként arany és  
 bronz gombok
SR876AvG9  avena/ tartozékként arany és  
 bronz gombok

SR804AXG4                       
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka
SR804AXG4  antracit/ ezüst gombok
SR804PXG9  bézs/ ezüst gombok
SR804AGH4  antracit/ arany gombok
SR804PGH9  antracit/ arany gombok
SR804AOG9  bézs/ bronz gombok
SR804POG9 antracit/ bronz gombok

SRv896PGH9 
90 cm, 5 gázégő, lángkörönként szabályozható 
wok égő: 5,0 kW, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR896PGH9  bézs/ tartozékként arany és  
 bronz gombok
SR896AGH9  antracit/ tartozékként arany és  
 bronz gombok

SRv864OGH9                
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka.

SR864OGH9  bronz/ bronz gombok
SRv864RAG  réz/ réz gombok
SR864AGH9  antracit/ arany gombok
SR864PGH9  bézs/ arany gombok 

SRv876C6                
70 cm, 5 gázégő, lángkörönként szabályozható 
gázégő: 4,1 kW, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SRv876C6  ötöttvas szürke/ arany gombok
SRv876P-9  bézs/ arany gombok 
SRv876A6  antracit/ arany gombok
SRv876RA5  réz/ réz gombok
SRv876Av9  avena/ bronz gombok

SR804SEA4          
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, 1 nikkelezett égősapka

SR804SEA4  antracit/ arany gombok
SR804SEP9  bézs/ arany gombok

SER844Av9      
60 cm, 4 gázégő, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapkák, tartozékként átalakító szelep PB 
gázhoz

SER844Av9  avena/ bronz gombok
SER844RG4  réz/ réz gombok

GÁz fŐzŐLAPOK
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P864P-9  
Colonial design, 60 cm, 4 főzőzóna, ebből 1 
ultra gyors és 2 bővíthető, 9 fokozat, fokozat 
és maradékhő kijelzése, túlmelegedés gátló 
rendszer, Suprema fekete üvegkerámia, névleges 
energia 6,6 kW

P864P-9  bézs/ tartozékként arany és bronz  
 gombok 
P864A-9  antracit/ tartozékként arany és  
 bronz gombok

SI955DO
90 cm, 5 indukciós főzőzóna, 15 fokozat, 
Booster, 5 különálló időzítő, fokozat és 
főzési idő kijelzése, automata kikapcsolás, 
maradékhő kijelzése, gyerekzár, Suprema fekete 
üvegkerámia, névleges energia 11,8 kW

SI955DO  arany színű érintőszenzoros   
 vezérlés/ egyenes élű üveg

SI644DO                
60 cm, 4 indukciós főzőzóna, 15 fokozat, 
Booster, 4 különálló időzítő, fokozat és 
főzési idő kijelzése, automata kikapcsolás, 
maradékhő kijelzése, gyerekzár, Suprema fekete 
üvegkerámia, névleges energia 5,9 kW

SI644DO  arany színű érintőszenzoros   
 vezérlés/ egyenes élű üveg

SI933D  
90 cm, 3 indukciós főzőzóna, 15 fokozat, 
Booster, 3 különálló időzítő, fokozat és 
főzési idő kijelzése, automata kikapcsolás, 
maradékhő kijelzése, gyerekzár, Suprema fekete 
üvegkerámia, névleges energia 8,2 kW

SI933D  ezüst színű érintőszenzoros vezérlés/  
 egyenes élű üveg

P764AO  
Cortina design, 60 cm, 4 főzőzóna, ebből 1 
ultra gyors és 2 bővíthető, 9 fokozat, fokozat 
és maradékhő kijelzése, túlmelegedés gátló 
rendszer, Suprema fekete üvegkerámia, névleges 
energia 6,6 kW

P764AO    antracit/ bronz gombok

SI644D                
60 cm, 4 indukciós főzőzóna, 15 fokozat, 
Booster, különálló időzítők, fokozat és 
főzési idő kijelzése, automata kikapcsolás, 
maradékhő kijelzése, gyerekzár, Suprema fekete 
üvegkerámia, névleges energia 5,9 kW

SI644D  ezüst színű érintőszenzoros vezérlés/  
 egyenes élű üveg

INDUKCIóS ELEKTROMOS fŐzŐLAPOK

P764PO
Cortina design, 60 cm, 4 főzőzóna, ebből 1 
ultra gyors és 2 bővíthető, 9 fokozat, fokozat 
és maradékhő kijelzése, túlmelegedés gátló 
rendszer, Suprema fekete üvegkerámia, névleges 
energia 6,6 kW

P764PO    bézs/ bronz gombok

ELEKTROMOS KERÁMIA fŐzŐLAPOK
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SI3644D              
60 cm, 4 indukciós főzőzóna, 9 fokozat, 
Booster, 4 különálló időzítő, fokozat és 
főzési idő kijelzése, automata kikapcsolás, 
maradékhő kijelzése, gyerekzár, Suprema fekete 
üvegkerámia, névleges energia: 7,2 kW

SI3644D  egyenes élú üveg 
SI3644b  lekerekített élű üveg

SI3633b
60 cm, 3 indukciós főzőzóna, 9 fokozat, 
Booster, 3 különálló időzítő, fokozat és 
főzési idő kijelzése, automata kikapcsolás, 
maradékhő kijelzése, gyerekzár, Suprema fekete 
üvegkerámia, névleges energia: 7,2 kW

SI3633b    lekerekített élű üveg

SI3950b
90 cm, 5 indukciós főzőzóna, 9 fokozat, 
Booster, 5 különálló időzítő, fokozat és főzési 
idő kijelzése, automata kikapcsolás, gyerekzár, 
szabályozható teljesítmény, fekete üvegkerámia, 
névleges energia: 8,8 kW

SI3950b    lekerekített élű üveg

SI4631Cb
60 cm, 3 indukciós főzőzóna, 9 fokozat, 
Booster, 3 különálló időzítő, fokozat és főzési 
idő kijelzése, automata kikapcsolás, gyerekzár, 
fekete üvegkerámia, névleges energia: 6,4 kW

SI4631Cb    lekerekített élű üveg

INDUKCIóS ELEKTROMOS fŐzŐLAPOK

ELEKTROMOS KERÁMIA fŐzŐLAPOK

SI3321b
30 cm, 2 indukciós főzőzóna, 
9 fokozat, Booster, 3 különálló 
időzítő, fokozat és főzési idő 
kijelzése, automata kikapcsolás, 
gyerekzár, fekete üvegkerámia, 
névleges energia: 3,4 kW

SI3321b    lekerekített élű üveg

PGf32I
30 cm, 2 indukciós főzőzóna, 
9 fokozat, Booster, maradékhő 
kijelzése, automata kikapcsolás, 
fekete üvegkerámia, névleges 
energia: 3,0 kW.

PGf32I  szárnycsiszolt   
 rozsdamentes acél/   
 tartozékként Classic és  
 Linea gombok
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SE630TCE2 
60 cm, 3 Hi-Light főzőzóna, 1db 270 mm 
átmérőjű óriás zóna, 9 fokozat, 3 különálló 
időzítő, fokozat és maradékhő kijelzése, 
túlmelegedés gátló rendszer, gyerekzár, Suprema 
üvegkerámia, névleges energia: 6,2 kW

SE630TCE2    lekerekíett élű üveg

SE2772CX2                
77 cm, 4 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 4 
különálló időzítő, fokozat és maradékhő kijelzése, 
túlmelegedés gátló rendszer, gyerekzár, Suprema 
üvegkerámia, névleges energia: 7,4 kW

SE2772CX2  fényes rozsdamentes acél keret
SE2772TC2  lekerekített élű üveg

SE2640TD2                       
60 cm, 4 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 4 
különálló időzítő, fokozat és maradékhő 
kijelzése, túlmelegedés gátló rendszer, gyerekzár, 
Hi-Trans üvegkerámia, névleges energia 6,0 kW

SE2640TD2    egyenes élű üveg

P652                
Piano Design vezérlőgombok, 4/5 Hi-Light 
főzőzóna, 9 fokozat, maradékhő és főzési 
időtartam kijelzése, túlmelegedés gátló rendszer, 
Suprema fekete üvegkerámia, névleges energia: 
8,6 kW (70 cm-es), 6,6 kW (60 cm-es)

P652  fényes rozsdamentes acél keret 60 cm,  
 4 főzőzóna 
P752  fényes rozsdamentes acél keret 72 cm,  
 5 főzőzóna

SE2773TC2 
77 cm, 5 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 5 
különálló időzítő, fokozat és maradékhő kijelzése, 
túlmelegedés gátló rendszer, gyerekzár, Suprema 
üvegkerámia, névleges energia: 8,8 kW

SE2773TC2    lekerekített élű üveg

SE2641CX2                
60 cm, 4 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 4 
különálló időzítő, fokozat és maradékhő kijelzése, 
túlmelegedés gátló rendszer, gyerekzár, Suprema 
üvegkerámia, névleges energia 6,2 kW

SE2641CX2  fényes rozsdamentes acél keret
SE2641TD2  egyenes élű üveg

P775-1                
Gördülős érintőszenzoros vezérlés, 4/5 
főzőzóna ebből 2 ultra gyors, 9 fokozat, 4/5 
különálló időzítő, maradékhő, főzési időtartam 
kijelzése, túlmelegedés gátló rendszer, automata 
biztonsági kioldó, Suprema fekete üvegkerámia, 
névleges energia: 8,8 kW (70 cm-es), 6,6 kW 
(60 cm-es)

P775-1  fényes rozsdamentes acél keret 72 cm,  
 5 főzőzóna
P663-1  fényes rozsdamentes acél keret 60 cm,  
 4 főzőzóna

SE2951TC2                
90 cm, 5 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 5 
különálló időzítő, fokozat és maradékhő 
kijelzése, túlmelegedés gátló rendszer, gyerekzár, 
Hi-Trans üvegkerámia, névleges energia: 9,1 kW

SE2951TC2    lekerekített élű üveg

SE2664TC2                
60 cm, 4 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 4 
különálló időzítő, fokozat és maradékhő kijelzése, 
túlmelegedés gátló rendszer, gyerekzár, Suprema 
üvegkerámia, névleges energia: 6,6 kW

SE2664TC2  lekerekített élű üveg
SE2664CX2  fényes rozsdamentes acél

ELEKTROMOS KERÁMIA fŐzŐLAPOK
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PDXf116RS          
Gáz főzőlap, munkalapszintbe építhető, 116 cm, 4 gázégő, automata 
szikragyújtás, öntöttvas edénytartó rács, zománcozott égőfejek

PDXS116RS    szárnycsiszolt rozsdamentes acél

PGf30b      
Elektromos grill, ultra lapos 
forma 3 mm, 31 cm, 9 fokozat, 
öntöttvas edénytartó rács, 
kivehető tálca

PGf30b  szárnycsiszolt   
 rozsdamentes acél/
 tartozékként Classic 
 és Linea gombok

SRv532GH3              
Gáz főzőlap, 31 cm, 2 gázégő, 
automata szikragyújtás, öntöttvas 
edénytartó rács, 1 nikkelezett 
égősapka, 1 rozsdamentes acél 
égősapka

SRv532GH3  szárnycsiszolt   
 rozsdamentes   
 acél

PGf32C  
Elektromos üvegkerámia főzőlap, 
ultra lapos forma 3 mm, 31 cm, 
2 Hi-Light főzőzóna, 9 fokozat, 
maradékhő kijelzése

PGf32C  szárnycsiszolt 
 rozsdamentes acél / 
 tartozékként Classic 
 and Linea gombok

PGf31G
Gáz főzőlap ultra lapos 
forma 3 mm, 31 cm, 1 
gázégő, automata elektromos 
szikragyújtás, öntöttvas 
edénytartó rács, zománcozott 
égőfejek 

PGf31G tartozékként Classic és  
 Linea gombok

SEH530X1
Elektromos üvegkerámia főzőlap, 
31 cm, 2 Hi-Light főzőzóna

SEH530X1  szárnycsiszolt   
 rozsdamentes acél

PGf30T                
Grill Tepan Yaki, ultra lapos 
forma 3 mm, 31 cm, 2 különálló 
főzőzóna, 5 fokozat, gyorsfelfűtő 
funkció, maradékhő kijelzése, 
túlfűtésvédelem

PGf30T szárnycsiszolt 
 rozsdamentes acél/ 
 tartozékként Classic és 
 Linea gombok

SEGR531X  
Elektromos grill, 31 cm, 9 
fokozat, öntöttvas edénytartó 
rács, kivehető tálca, tartozékként 
lávakő

SEGR531X  szárnycsiszolt   
 rozsdamentes acél

SEfR536X  
Olajsütő, 31 cm, kivehető 
kosár és tál (3,5 L), hőmérséklet 
tartomány 160-185 C, 
bekapcsolás és felmelegedés 
kijelzése

SEfR536X  szárnycsiszolt   
 rozsdamentes acél

DOMINO fŐzŐLAPOK

SE2321TE2  
Elektromos üvegkerámia főzőlap, 
30 cm, 2 Hi-Light főzőzóna, 9 
fokozat, fokozat és maradékhő 
kijelzése, túlmelegedés gátló 
rendszer, gyerekzár

SE2321TE2 lekerekített élű üveg

PGf32G  
Gáz főzőlap, 30 cm, 2 gázégő, 
automata szikragyújtás, öntöttvas 
edénytartó rács, zománcozott 
égőfejek

PGf32G  szárnycsiszolt 
 rozsdamentes acél/ 
 tartozékként Classic 
 és Linea gombok
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KCvR9NE
90 cm, 870 m³/óra légszállítás, kerületi 
elszívás, 1 motor, 4 fokozat, intenzív fokozat, 
érintőszenzoros vezérlés, kijelző, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 45 dB(A), 
szénszűrő KITFC906 (nem alaptartozék)

KCvR9NE    fekete üveg/ rozsdamentes acél

KIv90X
90 cm, 700 m³/óra légszállítás, 1 motor, 
3 fokozat, intenzív fokozat, elektromos 
vezélrőgombok, halogén világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 150 mm, zajszint 45 
dB(A), szénszűrő KITFC161 (nem alaptartozék)

KIv90X    rozsdamentes acél/ üveg

KMN75Ab
75 cm, 880 m³/óra légszállítás, perem 
elszívás, 1 motor, 4 fokozat, intenzív fokozat, 
érintőszenzoros vezérlés, kijelző, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 47 dB(A), szénszűrő KITFC152 (nem 
alaptartozék)

KMN75Ab  fehér matt üveg/ rozsdamentes acél

KSEIv97X
90 cm, 870 m³/óra légszállítás, 1 motor, 4 
fokozat, elektromos vezérlőgombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 46 dB(A), szénszűrő KITFC161 (nem 
alaptartozék)

KSEIv97X    rozsdamentes acél/ üveg

KSIv960X1
100 cm, 700 m³/óra légszállítás, 1 motor, 4 
fokozat, elektromos vezérlőgombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 48 dB(A), szénszűrő KITFC900 (nem 
alaptartozék)

KSIv960X1    rozsdamentes acél/ üveg

SzIGET PÁRAELSzÍvóK

KTS75AC-1
76 cm, 800 m³/óra légszállítás, 1 motor, perem 
elszívás, 4 fokozat, automata kikapcsolás, 
elektromos szabályzógombok, halogén világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 150 mm, zajszint 42 
dB(A), szénszűrő KITFC906 (nem alaptartozék)

KTS75C  Stopsol ezüst üveg/   
 rozsdamentes acél
KTS75NC  fekete üveg/ rozsdamentes acél
KTS75AC-1 antracit matt üveg/ r  
 ozsdamentes acél

KMN75AN
75 cm, 880 m³/óra légszállítás, perem 
elszívás, 1 motor, 4 fokozat, intenzív fokozat, 
érintőszenzoros vezérlés, kijelző, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 47 dB(A), szénszűrő KITFC152 (nem 
alaptartozék)

KMN75AN fekete matt üveg/  
 rozsdamentes acél

KMN75X
75 cm, 880 m³/óra légszállítás, perem 
elszívás, 1 motor, 4 fokozat, intenzív fokozat, 
érintőszenzoros vezérlés, kijelző, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 47 dB(A), szénszűrő KITFC152 (nem 
alaptartozék)

KMN75X    rozsdamentes acél

KTS75
76 cm, 800 m³/óra légszállítás, perem elszívás, 
1 motor, 4 fokozat, automata kikapcsolás, 
elektromos szabályzógombok, halogén világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 150 mm, zajszint 42 
dB(A), szénszűrő KITFC906 (nem alaptartozék)

KTS75    Stopsol ezüst üveg/ rozsdamentes acél 

KÜRTŐS PÁRAELSzÍvóK
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Kv90X 
90 cm, 700 m³/óra légszállítás, 1 motor, 
3 fokozat, intenzív fokozat, elektromos 
nyomógombok, halogén világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 150 mm, zajszint 45 
dB(A), szénszűrő KITFC161 (nem alaptartozék)

Kv90X    rozsdamentes acél/ üveg

KS9600XL1                       
90 cm, 800 m³/óra maximális légszállítás, 
1 motor, 4 fokozat, szűrő elhasználódásának 
mérése, elektromos nyomógombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint 44 dB(A), szénszűrő FLT3 (nem 
alaptartozék)

KS9600XL1    fényes rozsdamentes acél

KSEv97X                
90 cm, 870 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, elektromos nyomógombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 46 dB(A), szénszűrő KITFC161 (nem 
alaptartozék)

KSEv97X    rozsdamentes acél / üveg

KSE91X                
475 m3/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, elektromos nyomógombok, 2 lámpa, 
csatlakozócsonk átmérője 150 mm, zajszint 44 
dB(A), szénszűrő KIT1C (nem alaptartozék)

KSE91X  rozsdamentes acél / 90 cm
KSE71X  rozsdamentes acél / 70 cm
KSE61X  rozsdamentes acél / 60 cm

KD90RW                       
90 cm, 830 m³/óra légszállítás, 1 motor, 4 
fokozat, Classic  vezérlőgombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 38 dB(A), szénszűrő FLTK-1 (nem 
alaptartozék)

KD90RW    “vörösbor”/ ezüst gombok

K90X                
90 cm, 710 m³/óra légszállítás, perem 
elszívás, 1 motor, 3 fokozat, intenzív fokozat, 
elektromos nyomógombok, halogén világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 150 mm, zajszint 48 
dB(A), szénszűrő KITFC161 (nem alaptartozék)

K90X    rozsdamentes acél

KD9X-1                
420 m3/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, csúszógombos vezérlők, 2 lámpa, 
csatlakozócsonk átmérője 150 mm, zajszint 52 
dB(A), szénszűrő KITFC155 (nem alaptartozék)

KD9X-1  rozsdamentes acél / 90 cm
KD6X-1 rozsdamentes acél / 60 cm

KÜRTŐS PÁRAELSzÍvóK

KD90N                      
90 cm, 830 m³/óra légszállítás, 1 motor, 4 
fokozat, Classic  vezérlőgombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 38 dB(A), szénszűrő FLTK-1 (nem 
alaptartozék)

KD90N    fekete/ ezüst gombok

KD90X-1                       
90 cm, 830 m³/óra légszállítás, 1 motor, 4 
fokozat, Classic  vezérlőgombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 38 dB(A), szénszűrő FLTK-1 (nem 
alaptartozék)

KD90X-1    rozsdamentes acél/ ezüst gombok
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KÜRTŐS PÁRAELSzÍvóK

KSE89RA                
90 cm, 620 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, Colonial vezérlőgombok, neon világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 46 
dB(A), szénszűrő FLT2 (nem alaptartozék)

KSE89RA    réz/ réz gombok

KC90AX                
90 cm, maximális légszállítás: 700 m³/óra, 
1 motor, 3 fokozat, Cortina  vezérlőgombok, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint 44 dB(A), szénszűrő KITFC155 
(nem alaptartozék)

KC90AX    antracit/ ezüst gombok

KC90AO                
90 cm, maximális légszállítás: 700 m³/óra, 
1 motor, 3 fokozat, Cortina  vezérlőgombok, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint 44 dB(A), szénszűrő KITFC155 
(nem alaptartozék)

KC90AO    antracit/ ezüst gombok

KC90PX                
90 cm, maximális légszállítás: 700 m³/óra, 
1 motor, 3 fokozat, Cortina  vezérlőgombok, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint dB(A), szénszűrő KITFC155 (nem 
alaptartozék)

KC90PX    bézs/ ezüst gombok

KC90PO                
90 cm, maximális légszállítás: 700 m³/óra, 
1 motor, 3 fokozat, Cortina  vezérlőgombok, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint 44 dB(A), szénszűrő KITFC155 
(nem alaptartozék)

KC90PO    bézs/ ezüst gombok

KSE89AO9                
90 cm, 620 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, Colonial vezérlőgombok, neon világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 46 
dB(A), szénszűrő FLT2 (nem alaptartozék)

KSE89AO9    antracit/ bronz gombok

KSE89PO9                
90 cm, 620 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, Colonial vezérlőgombok, neon világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 46 
dB(A), szénszűrő FLT2 (nem alaptartozék)

KSE89PO9    bézs/ bronz gombok
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KSE86PO9 
62 cm, 450 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, Colonial  vezérlőgombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 120 
mm, zajszint 45 dB(A), szénszűrő FLT2 (nem 
alaptartozék)

KSE86PO9    bézs/ bronz gombok

KSE66A                
60 cm, 500 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, nyomógombos vezérlés, 2 lámpa, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 40 
dB(A), szénszűrő KIT1M (nem alaptartozék)

KSE66A    antracit/ arany gombok

KSE86AO9                
62 cm, 450 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, Colonial  vezérlőgombok, halogén 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 120 mm, 
zajszint 45 dB(A), szénszűrő FLT2 (not included)

KSE86AO9    antracit/ bronz gombok

KÜRTŐS PÁRAELSzÍvóK

KSED95P9                      
90 cm, 700 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, csúszógombos vezérlés, 2 lámpa, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 52 
dB(A), szénszűrő FLT2 (nem alaptartozék)

KSED95P9    bézs

KA1vP9                
90 cm, 620 m³/óra légszállítás, 1 motor, 
3 fokozat, Colonial  vezérlőgombok, neon 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 120 
mm, zajszint 46 dB(A), szénszűrő FLT2 (nem 
alaptartozék)

KA1vP9 bézs/ ezüst gombok
KA1vA  antracit/ ezüst gombok

KSE66P                
60 cm, 500 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, nyomógombos vezérlés, 2 lámpa, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 40 
dB(A), szénszűrő KIT1M (nem alaptartozék)

KSE66P    bézs/ arany gombok

KSE89D                
90 cm, 620 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, Colonial vezérlőgombok, neon világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 46 
dB(A), szénszűrő FLT2 (nem alaptartozék)

KSE89D    öntöttvas szürke/ arany gombok

KSE89A                
90 cm, 620 m³/óra légszállítás, 1 motor, 3 
fokozat, Colonial vezérlőgombok, neon világítás, 
csatlakozócsonk átmérője 120 mm, zajszint 46 
dB(A), szénszűrő FLT2 (nem alaptartozék)

KSE89A antracit/ arany gombok

KSE89P9               
90 cm, 620 m³/óra légszállítás, 1 motor, 
3 fokozat, Colonial  vezérlőgombok, neon 
világítás, csatlakozócsonk átmérője 120 
mm, zajszint 46 dB(A), szénszűrő FLT2 (nem 
alaptartozék)

KSE89P9    bézs/ arany gombok
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KSEG5X 
52 cm, maximális teljesítmény 620 m³/óra, 1 
motor, 3 fokozat, csúszógombos vezérlők, 2 
lámpa,  csatlakozócsonk átmérője 150 mm, 
zajszint 52 dB(Aa), szénszűrő KITFC142 (nem 
alaptartozék)

KSEG5X  rozsdamentes acél / 52 cm
KSEG7X  rozsdamentes acél / 70 cm

KSET610X                
Beépíthető teleszkópos páraelszívó 60 cm, 
maximális teljesítmény 625 m³/óra, 1 motor, 
3 fokozat, elektromos nyomógombos vezérlés, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 130 
mm, zajszint 43 dB(A), szénszűrő KITC3R (nem 
alaptartozék)

KSET610X    rozsdamentes acél

KSEG5                       
52 cm, maximális teljesítmény 320 m³/óra, 
1 motor, 3 fokozat, elektromos nyomógombos 
vezérlés, 2 lámpa, csatlakozócsonk átmérője 
150 mm, zajszint 52 dB(A), szénszűrő 
KITFC142 (nem alaptartozék)

KSEG5  ezüst szürke/ 52 cm
KSEG7  ezüst szürke/ 70 cm

KQ45X                
Sziget elszívó 45 cm, maximális teljesítmény 
710 m³/óra, 1 motor, 3 fokozat, intenzív 
fokozat, elektromos nyomógombos vezérlés, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint 43 dB(A), szénszűrő KITFC152 
(nem alaptartozék) 

KQ45X    rozsdamentes acél

KSET910X                       
Beépíthető teleszkópos páraelszívó 90 cm, 
maximális teljesítmény 625 m³/óra, 1 motor, 
3 fokozat, elektromos nyomógombos vezérlés, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 130 
mm, zajszint 43 dB(A), szénszűrő KITC3R (nem 
alaptartozék)

KSET910X    rozsdamentes acél

KSEG55X                
55 cm, maximális teljesítmény 540 m³/óra, 
1 motor, 3 fokozat, elektromos nyomógombos 
vezérlés, halogén világítás, csatlakozócsonk 
átmérője 130 mm, zajszint 46 dB(A), szénszűrő 
KITC3C (nem alaptartozék, 2 db szükséges)

KSEG55X  rozsdamentes acél/ 55 cm
KSEG73X  rozsdamentes acél/ 73 cm

KR37X                
Sziget elszívó 37 cm, maximális teljesítmény 
620 m³/óra, 1 motor, 3 fokozat, intenzív 
fokozat, elektromos nyomógombos vezérlés, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint 47 dB(A), szénszűrő KITFC161 
(nem alaptartozék)

KR37X    rozsdamentes acél

KSET61                
Beépíthető teleszkópos páraelszívó 60 cm, 
maximális teljesítmény 540 m³/óra, 1 motor, 2 
fokozat, elektromos nyomógombos vezérlés, 2db 
40W-os lámpa, csatlakozócsonk átmérője 130 
mm, zajszint 46 dB(A), szénszűrő KITC3С (nem 
alaptartozék)

KSET61  silver / többrétegű külső panel   
 rozsdamentes acél

KSEG54X               
54/ 77 cm, maximális teljesítmény 530 m³/
óra, 1 motor, 4 fokozat, intenzív fokozat, kerületi 
elszívás, elektromos nyomógombos vezérlés, 
halogén világítás, csatlakozócsonk átmérője 150 
mm, zajszint 46 dB(A), szénszűrő KITFC161 
(nem alaptartozék)

KSEG54X  rozsdamentes acél 
KSEG77X  rozsdamentes acél

PÁRAELSzÍvóK
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CR325APL1             
177 cm-es magasság, összes űrtartalom 281 
l, 1 kompresszor, 1 termosztát, hűtő űrtartalom 
198 l, üveg polcok, automata leolvasztás, 
fagyasztó: űrtartalom 65 l, manuális leolvasztás, 
csúsztatható pántok, megfordítható ajtónyílás, 
zajszint 36 dB(A), energiafelhasználás 270 
kW/ év, A+ energiaosztály725

CR329APLE            
177 cm-es magasság, összes űrtartalom 278 l, 1 
kompresszor, 2 termosztát, “vakáció” üzemmód, 
hűtő űrtartalom 202 l, ‚friss zóna’ (0°C), üveg 
polcok, automata leolvasztás, fagyasztó: 
űrtartalom 72 l, manuális leolvasztás, csúsztatható 
pántok, megfordítható ajtónyílás, zajszint 38 
dB(A), energiafelhasználás 329 kW/ év, A+ 
energiaosztály

CR322ANf            
177,5 cm-es magasság, összes űrtartalom 278 
l, antibakteriális védelem, 1 kompresszor, 1 
termosztát, hűtő űrtartalom 202 l, üveg polcok, 
automata leolvasztás, fagyasztó: űrtartalom 62 l, 
fagymentes, csúsztatható pántok, megfordítható 
ajtónyílás, zajszint 42 dB(A), energiafelhasználás 
318 kW/ év, A+ energiaosztály

CR321A            
177,5 cm-es magasság, összes űrtartalom 258 
l, 1 kompresszor, 1 termosztát, hűtő űrtartalom 
176 l, rácsos polcok, automata leolvasztás, 
fagyasztó űrtartalom: 69 l, manuális leolvasztás, 
csúsztatható pántok, megfordítható ajtónyílás, 
zajszint 39 db(A), energiafelhasználás 266 
kW/ év, A energiaosztály

CR330AP            
186,3 cm-es magasság, összes űrtartalom 311 l, 
1 kompresszor, 1 termosztát, hűtő űrtartalom 221 
l, üveg polcok, automata leolvasztás, fagyasztó: 
űrtartalom 67 l, manuális leolvasztás, csúsztatható 
pántok, megfordítható ajtónyílás, zajszint 42 
dB(A), energiafelhasználás 274 kW/ év, A+ 
energiaosztály

bEÉPÍTHETŐ HŰTŐK



26

fR298A-1            
164,4 cm-es magasság, összes űrtartalom 274 l, 
1 kompresszor, 1 termosztát, hűtő: űrtartalom 211 
l, üveg polcok, automata leolvasztás, fagyasztó: 
űrtartalom 52 l, manuális leolvasztás, csúszósíneken 
rögzített frontok, megfordítható ajtónyílás, zajszint 
40 dB(A), energiafelhasználás 299 kW/ év, A 
energiaosztály

fR315APL            
177 cm-es magasság, összes űrtartalom 321 l, 
1 termosztát, hűtő: űrtartalom 320 l, automata 
leolvasztás, üveg polcok, csúszósíneken rögzített 
frontok, megfordítható ajtónyílás, zajszint 37 dB(A), 
energiafelhasználás 146 kW/év, A energiaosztály

Lb30AfNf            
177,5 cm, összes űrtartalom 276 l, 1 
kompresszor, 1 termosztát, hűtő: űrtartalom 276 l, 
teljesen fagymentes, üveg polcok, csúszósíneken 
rögzített frontok, megfordítható ajtónyílás, zajszint 
41 dB(A), energiafelhasználás 177 kW/ év, A 
energiaosztály. Az FB30AFNF fagyasztóval Side-
by-Side szettet alkothat.

Cb30PfNf           
177,5 cm, összes űrtartalom 262 l, 1 
kompresszor, 1 termosztát, teljesen fagymentes, 
hűtő: űrtartalom 188 l, ‘Friss Zóna’ (0°C), 
üveg polcok, fagyasztó: űrtartalom 60 L, 
csúszósíneken rögzített frontok, megfordítható 
ajtónyílás, zajszint 37 dB(A), energiafelhasználás 
298 kW/ év, A+ energiaosztály

fb30AfNf            
177,5 cm, összes űrtartalom 206 l, 1 
kompresszor,
1 termosztát, fagyasztó űrtartalom 206 l, teljesen 
fagymentes, 5 átlátszó doboz, 2 üveg polc, 
csúszósíneken rögzített frontok, megfordítható 
ajtónyílás, zajszint 41 dB(A), energiafelhasználás 
405 kW/ év, A energiaosztály. Az LB30AFNF 
hűtővel Side-by-Side szettet alkothat.

bEÉPÍTHETŐ HŰTŐK
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fL144A            
Munkalap alá beépíthető hűtő, 82-89 cm-es 
magasság, összes űrtartalom 144 l, 1 
kompresszor, 1 termosztát, hűtő űrtartalom 143 
l, üveg polcok, automata leolvasztás, stabilan 
rögzített frontok, megfordítható ajtónyílás, zajszint 
42 dB(A), energiafelhasználás 139 kW/ év, A 
energiaosztály

fL130A            
Munkalap alá beépíthető hűtő, 82-89 cm-es 
magasság, összes űrtartalom 130 l, 1 
kompresszor, 1 termosztát, hűtő űrtartalom 105 
l, üveg polcok, automata leolvasztás, fagyasztó 
űrtartalom 21 l, manuális leolvasztás, stabilan 
rögzített frontok, megfordítható ajtónyílás, zajszint 
42 dB(A), energiafelhasználás 208 kW/ év, A 
energiaosztály

vI100A            
Munkalap alá építhető fagyasztó, 82-89 cm-es 
magasság, összes űrtartalom 96 l, 1 kompresszor, 
1 termosztát, fagyasztó űrtartalom 86 l, manuális 
leolvasztás, stabilan rögzített frontok, megfordítható 
ajtónyílás, zajszint 42 dB(A), energiafelhasználás 
204 kW/ év, A energiaosztály

fA390X2            
190 cm-es magasság, 70 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 360 l, antibakteriális 
védelem, 1 kompresszor, 2 termosztát, teljesen 
fagymentes, hűtő űrtartalom 264 l, ‘Friss Zóna’ 
(0°C), fagyasztó űrtartalom 82 l, fix ajtónyílás, 
zajszint 42 dB(A), energiafelhasználás 310 
kW/ év, A energiaosztály
S - bal oldali pántok

fA390X2/ fA390XS2    rozsdamentes acél

fA800PO9            
190 cm-es magasság, 70 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 360 l, antibakteriális védelem, 
1 kompresszor, 2 termosztát, teljesen fagymentes, 
hűtő űrtartalom 264 l, ‘Friss Zóna’ (0°C), 
fagyasztó űrtartalom 82 l, fix ajtónyílás, zajszint 
42 dB(A), energiafelhasználás 310 kW/ év, A 
energiaosztály 
S – bal oldali pántok

fA800PO9/ fA800POS9  bézs/   
   bronz fogantyúk 
fA800AO9/ fA800AOS9  antracit/   
   bronz fogantyúk 

MUNKALAP ALÁ bEÉPÍTHETŐ HŰTŐK ÉS fAGyASzTóK

SzAbADONÁLLó HŰTŐK

fA800A9            
190 cm-es magasság, 70 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 360 l, antibakteriális védelem, 
1 kompresszor, 2 termosztát, teljesen fagymentes, 
hűtő űrtartalom 264 l, ‘Friss Zóna’ (0°C), 
fagyasztó űrtartalom 82 l, fix ajtónyílás, zajszint 
42 dB(A), energiafelhasználás 310 kW/ év, A 
energiaosztály
S – bal oldali pántok

fA800P9/ fA800PS9  bézs/ arany fogantyúk
fA800A9/ fA800AS9  antracit/   
 arany fogantyúk
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SbS800AO9            
180 cm-es magasság, 90 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 600 l, 1 kompresszor, 2 
termosztát, teljesen fagymentes, “Vakáció” 
üzemmód, digitális kijelző, gyerekzár, hűtő 
űrtart.: 365 l, “Friss” zóna (0°C), üveg polcok, 
fagyasztó: űrtartalom 173 l, jégadagoló, zajszint 
40 dB(A), energiafelhasználás 454 kW/ év, A+ 
energiaosztály

SbS800AO9  antracit/ bronz gombok
SbS800PO9  bézs/ bronz gombok

SbS800P9            
180 cm-es magasság, 90 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 600 l, 1 kompresszor, 2 
termosztát, teljesen fagymentes, “Vakáció” 
üzemmód, digitális kijelző, gyerekzár, hűtő 
űrtartalom 365 l, “Friss” zóna (0°C), üveg 
polcok, fagyasztó: űrtartalom 173 l, jégadagoló, 
zajszint 40 dB(A), energiafelhasználás 454 
kW/ év, A+ energiaosztály

SbS800P9  bézs/ arany gombok
SbS800A1  antracit/ arany gombok

fA55PCIL1            
180 cm-es magasság, 90 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 600 l, 1 kompresszor, 2 
termosztát, “Vakáció” üzemmód, digitális kijelző, 
gyerekzár, hűtő űrtartalom 365 l, érintőszenzoros 
“Extra Friss” zóna (0°C), fagyasztó: űrtartalom: 
173 l, jégadagoló, zajszint 40 dB(A), 
energiafelhasználás 440 kW/ év, A+ 
energiaosztály

fA55PCIL1  rozsdamentes acél, teljesen   
 fagymentes

SS55PNL1            
175 cm-es magasság, 90 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 600 l, 1 kompresszor, 2 
termosztát, “Vakáció” üzemmód, digitális kijelző, 
gyerekzár, hűtő űrtartalom 365 l, “Friss” zóna 
(0°C), fagyasztó: űrtartalom 173 l, jégadagoló, 
zajszint 40 dB(A), energiafelhasználás 440 
kW/ év, A+ energiaosztály

SS55PNL1  fényes fekete, teljesen fagymentes 
SS55PTL1  rozsdamentes acél hatás, teljesen  
 fagymentes

SS55PTE2            
175 cm-es magasság, 90 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 600 l, 1 kompresszor, 2 
termosztát, “Vakáció” üzemmód, digitális kijelző, 
gyerekzár, hűtő űrtartalom 365 l, fagyasztó: 
űrtartalom 173 l, jégadagoló, zajszint 40 
dB(A), energiafelhasználás 440 kW/ év, A+ 
energiaosztály

SS55PTE2  rozsdamentes acél hatás, teljesen  
 fagymentes

SIDE-by-SIDE HŰTŐK

SS55PT            
175,5 cm-es magasság, 90 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 600 l, 1 kompresszor, 2 
termosztát, teljesen fagymentes, “Vakáció” 
üzemmód, digitális kijelző, gyerekzár, hűtő 
űrtartalom 365 l, “Friss” zóna (0°C), fagyasztó: 
űrtartalom: 173l, jégadagoló, zajszint 40 
dB(A), energiafelhasználás 440 kW/ év, A+ 
energiaosztály

SS55PT    rozsdamentes acél hatás
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AbM42            
56 cm-es magasság, 40 cm-es szélesség, 
űrtartalom 40 l, absorption cooling (hangtalan, 
nincs kompresszor), 1 termosztát, automata 
kiolvasztás, csúszósíneken rögzített frontok, 
megfordítható ajtó

SCv36X1            
Szabadonálló, 91 - 92,5 cm-es magasság, 60 
cm-es szélesség, befogadóképesség 36 üveg, 
üveg ajtó, 1 termosztát, hőmérséklettartomány 
0 - 18°C, 5 fa polc, szellőzőrendszer, 
aktív szénszűrő, fix jobb oldali pántok, 
energiafelhasználás 234 kW/ év

SCv36X1/SCv36XS1    rozsdamentes acél
S – bal oldali pánt

CvI38X            
Beépíthető, 82 - 87 cm-es magasság, 60 
cm-es szélesség, befogadóképesség: 36 üveg, 
üveg ajtó, 1 termosztát, hőmérséklettartomány 
5 - 20°C, 2 fa polc, szellőzőrendszer, aktív 
szénszűrő, digitalis kijelző, gyerekzár, fix jobb 
oldali pántok, energiafelhasználás 251 kW/ év

CvI38X/ CvI38XS    rozsdamentes acél
S - bal oldali pant

AbM32            
49 cm-es magasság, 40 cm-es szélesség, 
űrtartalom 30 l, absorption cooling (hangtalan, nincs 
kompresszor), 1 termosztát, automata kiolvasztás, 
csúszósíneken rögzített frontok, megfordítható ajtó

SCv115-1            
Szabadonálló, 185 cm-es magasság, 
60 cm-es szélesség, űrtartalom: 368 l, 
befogadóképesség:115 üveg, átlátszó ajtó, 1 
termosztát, hőmérséklettartomány 5 - 22°C, 6 
fa polc, szellőzőrendszer, aktív szénszűrő, dupla 
digitális kijelző, gyerekzár, fix jobb oldali pántok, 
energiafelhasználás 351 kW/ év

SCv115-1/ SCv115S-1  fekete/   
 rozsdamentes acél
S – bal oldali pánt

bORHŰTŐK

bEÉPÍTHETŐ MINIbÁROK
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fAb30NE
fAb30O7/fAb30OS7  narancssárga
fAb30RO7/fAb30ROS7  rózsaszín
fAb30P7/fAb30PS7  bézs
fAb30NE7/fAb30NES7  fekete
fAb30bL7/fAb30bLS7  kék
fAb30Az7/fAb30AzS7  pasztell kék
fAb30R7/fAb30RS7  piros
fAb30v7/fAb30vS7  zöld
fAb30X7/fAb30XS7  ezüst
S – bal oldali pántok

fAb50P            
187,5 cm magasság, 79,6 cm szélesség, 
összes űrtartalom 484 l, 1 kompresszor, 1 
termosztát, teljesen fagymentes, hűtő 362 l, 2 
‘friss’ zóna (0°C), fagyasztó 107 l, fix pántok, 
energiafelhasználás 419 kW/év, jobb oldali 
pánt

fAb50b/fAb50bS  fehér
fAb50P/fAb50PS  bézs
fAb50X/fAb50XS  ezüst
S – bal oldali pántok

fAb32O7 
179 cm-es magasság, 60 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 330 l, 2 kompresszor, 2 
termosztát, hűtő űrtartalom 205 l, automata 
leolvasztás, fagyasztó űrtartalom 103 l, manuális 
leolvasztás, energiafelhasználás 292 kW/ év, 
jobb oldali pánt

fAb32O7/fAb32OS7    narancssárga
S – bal oldali pántok

fAb32RO7 
fAb32RO7/ fAb32ROS7  rózsaszín 
fAb32P7/ fAb32PS7  bézs
fAb32NE7/ fAb32NES7  fekete
fAb32bL7/ fAb32bLS7  kék
fAb32Az7/ fAb32AzS7  pasztellkék
fAb32R7/ fAb32RS7  piros
fAb32v7/ fAb32vS7  zöld
fAb32vE7/ fAb32vES7  lime zöld
fAb32X7/ fAb32XS7  ezüst
S – bal oldali pántok

50-ES ÉvEK RETRO HŰTŐK

fAb30vE7 
168 cm-es magasság, 60 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 312 l, 1 kompresszor, 1 
termosztát, hűtő űrtartalom 242 l, automata 
leolvasztás, fagyasztó űrtartalom 68 l, manuális 
leolvasztás, energiafelhasználás 266 kW/ év, 
jobb oldali pánt

fAb30vE7/ fAb30vES7    lime zöld
S – bal oldali pántok
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fAb10RUJ
96 cm-es magasság, 60 cm-es szélesség, összes 
űrtartalom 120 l, 1 kompresszor, 1 termosztát, 
hűtő űrtartalom 101 l, automata leolvasztás, 
fagyasztó űrtartalom 13 l, manuális leolvasztás, 
energiafelhasználás 169 kW/ év

fAb10RUJ/fAb10LUJ    “angol zászlós”
R – jobb oldali pánt, L – bal oldali pánt

fAb10RR
fAb10RO/ fAb10LO  narancssárga
fAb10RR/ fAb10LR  ezüst
fAb10RP/ fAb10LP  bézs
fAb10RNE/ fAb10LNE  fekete

R – jobb oldali pánt, L – bal oldali pánt

fAb28RCG1            
151 cm-es magasság, 60 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 256 l, 1 kompresszor, 1 
termosztát, hűtő űrtartalom 222 l, automata 
leolvasztás fagyasztó űrtartalom 26 l, manuális 
leolvasztás, energiafelhasználás 215 kW/év, 
A++ energiaosztály

fAb28RCG1/ fAb28LCG1  csokoládé/  
   arany fogantyú 

R – jobb oldali pánt, L – bal oldali pánt

fAb28RP1 
fAb28RbL1/ fAb28LbL1  kék
fAb28RvE1/ fAb28LvE1  lime zöld
fAb28RO1/ fAb28LO1  narancssárga
fAb28RR1/ fAb28LR1  piros
fAb28RP1/ fAb28LP1  bézs
fAb28RNE1/ fAb28LNE1  fekete
fAb28RAz1/ fAb28LAz1  pasztell kék
fAb28RRO1/ fAb28LRO1  rózsaszín
fAb28Rv1/ fAb28Lv1  zöld
fAb28RX1/ fAb28LX1  ezüst
fAb28Rb1/ fAb28Lb1  fehér 
fAb28RG1/ fAb28LG1  sárga
fAb28Rbv3/ fAb28Lbv3  fekete 
fAb28RUJ1/ fAb28LUJ1  “angol zászlós”
fAb28RCS1/ fAb28LCS1  színes csíkos
R – jobb oldali pánt, L – bal oldali pánt

Cvb20RP 
151 cm-es magasság, 60 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 197 L, fagyasztó űrtartalom 
170 L, manuális leolvasztás, energiafelhasználás 
223 kW/ év

Cvb20RR/ Cvb20LR  piros
Cvb20RP/ Cvb20LP  bézs
Cvb20R0/ Cvb20LO  narancssárga
Cvb20RNE/ Cvb20LNE  fekete
R – jobb oldali pánt, L – bal oldali pánt

50-ES ÉvEK RETRO HŰTŐK

fAb10HRR             HAPPy bAR
96 cm-es magasság, 63 cm-es szélesség, 
összes űrtartalom 130 l, 1 kompresszor, 1 
termosztát, automata leolvasztás, alsó polc az 
üvegek vízszintes elhelyezésére, 2 polc dobozok 
elhelyezésére, energiafelhasználás 123 kW/ év

fAb10HRR/ fAb10HLR  piros
fAb10HRP/ fAb10HLP  bézs
fAb10HRNE/ fAb10HLNE  “angol zászlós”
R – jobb oldali pánt, L – bal oldali pánt
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CS19RW-6
Kombinált cooker, főzőlap - 6 gázégő, 
wok égő: 4,0 kW, automata szikragyújtás, 
öntöttvas edénytartó rács, zománcozott 
égősapka, elektromos sütő, 9 funkció, net.70 
l br.90 l sütőtér, elektromos programozás, 
automatikusan kikapcsoló időzítő, katalitikus 
oldalfal, forgónyárs, 3 rétegű üvegajtó, kivehető 
rozsdamentes alsó tárolórekesz

CS19RW-6  vörösbor/ ezüst gombok
CS19P-6  bézs/ ezüst gombok
CS19-6  rozsdamentes acél/ ezüst gombok

CS18A-6
Kombinált cooker, főzőlap - 6 gázégő, wok 
égő: 4,0 kW, automata szikragyújtás, öntöttvas 
edénytartó rács, zománcozott égősapka, 
elektromos sütő, 9 funkció, net.70 l br.90 l, 
analóg programozás, automatikusan kikapcsoló 
időzítő, katalitikus oldalfal, forgónyárs, 3 
rétegű üvegajtó, kivehető rozsdamentes alsó 
tárolórekesz

CS18A-6    antracit/ ezüst gombok

A1C-6
Kombinált cooker, kerámia főzőlap - 5 Hi-Light 
főzőzóna, maradékhő kijelzése, túlmelegedés 
gátló rendszer, elektromos sütő, 9 funkció, 
net.70 l br. 90 l sütőtér, analóg programozás, 
automatikusan kikapcsoló időzítő, katalitikus 
oldalfal, forgónyárs, 3 rétegű üvegajtó, kivehető 
rozsdamentes alsó tárolórekesz

A1C-6    rozsdamentes acél/ ezüst gombok

SzAbADONÁLLó COOKER-EK, 90 CM, A ENERGIAOSzTÁLy
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CO68GMA8
Kombinált cooker, főzőlap - 4 gázégő, wok égő: 
3,5 kW, automata szikragyújtás, zománcozott 
edénytartó rács és égősapka, elektromos sütő, 
8 funkció, net.68 l br.79 l sütőtér, analóg 
programozás, sütés végén hangjelzés, kétrétegű 
üvegajtó, tárolórekesz lehajtható első panellel, 
üveg fedél

CO68GMP9  bézs/ bronz gombok
CO68GMA8  antracit/ bronz gombok

CO68CMP9
Elektromos cooker, főzőlap - 4 Hi-Light 
főzőzóna, maradékhő kijelzése, túlmelegedés 
gátló rendszer, elektromos sütő, 8 funkció, 
net.68 l br.79 l sütőtér, analóg programozás, 
automatikusan kikapcsoló időzítő, kétrétegű 
üvegajtó, tárolórekesz lehajtható első panellel

CO68CMP9  bézs/ bronz gombok
CO68CMA8  antracit/ bronz gombok

SzAbADONÁLLó COOKEREK, 60 CM, A ENERGIAOSzTÁLy
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STO905
90 cm, AAA energiaosztály, 1 kosár, 12 teríték, 
10 program, 5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
belső világítás, késleltetett programkezdés 
(1-9 óra), “3 az 1”-ben mosogatótablettához 
használható FlexiTab funkció, 1/2 töltet (bal-
jobb), kéttengelyes szórókar, rozsdamentes 
acél kosár cseptörő rendszerrel, AcquaStop, 
AquaTest, természetes kondenzációs szárítás, 
zajszint 43 dB(A), vízfogyasztás 14 l

STO905    konyhaszekrénybe építhető

STA13XL
Ujjlenyomatmentes bevonat, A(-20%)AA 
energiaosztály, 2 kosár, 13 teríték, 9 program, 
5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, késleltetett 
programkezdés (1-24 óra), “3 az 1”-ben 
mosogatótablettához használható FlexiTab funkció, 
1/2 töltet, kéttengelyes szórókar, AcquaStop, 
AquaTest, QuickTime funkció, ActiveLight – alsó 
fényjelzés, természetes kondenzációs szárítás, 
melegvizes csatlakoztatási lehetőség, zajszint 43 
dB(A), vízfogyasztás 10 l
STA13XL    ActiveLight

STA6443
(-20%)AA energiaosztály, 2 kosár, 13 teríték, 
9 program, 5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-24 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható 
FlexiTab funkció, 1/2 töltet, kéttengelyes 
szórókar, AcquaStop, AquaTest, EnerSave 
funkció, szárítás végén automata ajtónyitás, 
QuickTime funkció, természetes kondenzációs 
szárítás, melegvizes csatlakoztatási lehetőség, 
zajszint 43 dB(A), vízfogyasztás 10 L

STC75
60 cm, AAA energiaosztály, 1 kosár, 7 teríték, 
10 program, 5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
belső világítás, késleltetett programkezdés 
(1-9 óra), “3 az 1”-ben mosogatótablettához 
használható FlexiTab funkció, kéttengelyes 
szórókar, cseptörő rendszer, AcquaStop, 
AquaTest, természetes kondenzációs szárítás, 
zajszint 43 dB(A), vízfogyasztás 10 l

STC75    konyhaszekrénybe építhető

STA6539L
A(-10%)AA energiaosztály, 3 kosár, 14 teríték, 
9 program, 5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
késleltetett indítás időzítő (1-24 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható FlexiTab 
funkció, 1/2 töltet, kéttengelyes szórókar, 
AcquaStop, AquaTest, EnerSave funkció – 
szárítás végén automata ajtónyitás, QuickTime 
funkció, ActiveLight – alsó fényjelzés, természetes 
kondenzációs szárítás, melegvizes csatlakoztatási 
lehetőség, zajszint 39 dB(A), vízfogyasztás 12 l
STA6539l    ActiveLight

STA6445
AAA energiaosztály, 2 kosár, 13 teríték, 5 
program, 4 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-9 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható 
FlexiTab funkció, 1/2 töltet, kéttengelyes 
szórókar, AcquaStop, HyClean sterilizáló 
funkció, természetes kondenzációs szárítás, 
melegvizes csatlakoztatási lehetőség, zajszint 42 
dB(A), vízfogyasztás 12 L

ST317AT
Benyomós nyitás, A(-20%)AA energiaosztály, 
2 kosár, 13 teríték, 9 program, 5 mosogatási 
hőmérséklet, késleltetett programkezdés (1-24 óra), 
“3 az 1”-ben mosogatótablettához használható 
FlexiTab funkció, 1/2 töltet, kéttengelyes szórókar, 
AcquaStop, AquaTest, EnerSave funkció  – 
szárítás végén automata ajtónyitás, QuickTime 
funkció, természetes kondenzációs szárítás, 
melegvizes csatlakoztatási lehetőség, zajszint 44 
dB(A), vízfogyasztás 10 l
ST317AT    fogantyú nélküli 

PLA6442X
A(-20%)AA energiaosztály, 2 kosár, 13 teríték, 
9 program, 5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-24 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható 
FlexiTab funkció, 1/2 töltet, kéttengelyes 
szórókar, AcquaStop, EnerSave funkció – szárítás 
végén automata ajtónyitás, QuickTime funkció, 
természetes kondenzációs szárítás, melegvizes 
csatlakoztatási lehetőség, zajszint 42 dB(A), 
vízfogyasztás 10 L
PLA6442X  ujjlenyomatmentes rozsdamentes  
 acél előlap

MOSOGATóGÉPEK

STA6544TC
60 cm, A(-10%) AA energiaosztály, 3 kosár, 14 
teríték, 10 program, 5 mosogatási hőmérséklet, 
kijelző, késleltetett programkezdés (1-24 óra) 
“3 az 1”-ben mosogatótablettához használható 
FlexiTab funkció, 1/2 töltet, kéttengelyes 
szórókar, AcquaStop, AquaTest, QuickTime 
funkció, természetes kondenzációs szárítás, 
melegvíz csatlakoztatási lehetőség, zajszint 
44dB(A), vízfogyasztás 12 l

STA6544TC    kék színű belső világítás
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STA4645
AAA energiaosztály, 2 kosár, 10 teríték, 5 
program, 4 mosogatási hőmérséklet, kijelző 
késleltetett programkezdés (1-9 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható FlexiTab 
funkció, Traslante mosogatórendszer, AcquaStop, 
AquaTest, természetes kondenzációs szárítás, 
zajszint 45 dB(A), vízfogyasztás 13 l

PLA4645X7
AAA energiaosztály, 2 kosár, 10 teríték, 9 
program, 5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-12 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható 
FlexiTab funkció, Traslante mosogatórendszer, 
AcquaStop, AquaTest, természetes kondenzációs 
szárítás, zajszint 45 dB(A), vízfogyasztás 13 l

PLA4645X7  ujjlenyomatmentes rozsdamentes  
 acél előlap

STA4845
AAA energiaosztály, 2 kosár, 10 teríték, 5 
program, 4 mosogatási hőmérséklet, késleltetett 
programkezdés (3-6-9 óra), “3 az 1”-ben 
mosogatótablettához használható FlexiTab 
funkció, Traslante mosogatórendszer, AcquaStop, 
természetes kondenzációs szárítás, zajszint 45 
dB(A), vízfogyasztás 13 l

LSA13X
Teljesen ujjlenyomatmentes rozsdamentes 
acél külső, A(-20%)AA energiaosztály, 2 
kosár, 13 teríték, 9 program, 5 mosogatási 
hőmérséklet, kijelző, késleltetett programkezdés 
(1-24 óra), “3 az 1”-ben mosogatótablettához 
használható FlexiTab funkció, 1/2 töltet, 
kéttengelyes szórókar, AcquaStop, QuickTime, 
természetes kondenzációs szárítás, melegvizes 
csatlakoztatási lehetőség, zajszint 42 dB(A), 
vízfogyasztás 10 l
LSA13X rozsdamentes acél

ST2fAbR
Beépíthető 50-es évek Retro design, A(-20%)AA 
energiaosztály, 2 kosár, 13 teríték, 9 program, 
5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, késleltetett 
programkezdés (1-24 óra), “3 az 1”-ben 
mosogatótablettához használható FlexiTab funkció, 
1/2 töltet, kéttengelyes szórókar, AcquaStop, 
AquaTest, EnerSave, QuickTime, Turbo szárítás, 
zajszint 42 dB(A), vízfogyasztás 10 l
ST2fAbR    piros
  

STA4648D
AAA energiaosztály, 2 kosár, 10 teríték, 5 
program, 4 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
késleltetett programkezdés (3-6-9 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható FlexiTab 
funkció, Traslante mosogatórendszer, AcquaStop, 
természetes kondenzációs szárítás, zajszint 48 
dB(A), vízfogyasztás 13 l

MOSOGATóGÉPEK

ST2fAbP
ST2fAbP  bézs
ST2fAbRO  rózsaszín
ST2fAbNE  fekete

bLv2Az-1
Szabadonálló 50-es évek Retro design, A(-20%)
AA energiaosztály, 2 kosár, 13 teríték, 9 
program, 5 mosogatási hőmérséklet, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-24 óra), “3 az 
1”-ben mosogatótablettához használható 
FlexiTab funkció, 1/2 töltet, kéttengelyes 
szórókar, AcquaStop, AquaTest, EnerSave, 
QuickTime funkció, Turbo szárítás, zajszint 42 
dB(A), vízfogyasztás 10 l

bLv2Az-1 pasztell kék

bLv2O-1
bLv2P-1  bézs
bLv2RO-1  rózsaszín
bLv2vE-1  lime zöld
bLv2R-1  piros
bLv2Az-1  pasztell kék
bLv2O-1  narancssárga
bLv2NE-1 f ekete
bLv2X-1  ezüst
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WML168
Szabadonálló mosógép, AAA energiaosztály, 
elöltöltős 8 kg, centrifuga fordulatszáma 1600/
perc, 15 mosóprogram, elektromos vezérlés, 
kijelző, késleltetett programkezdés (1-24 óra),  
automata töltet mennyiségétől függő beállítás, 
teljes AcquaStop, rozsdamentes acél forgódob és 
polipropilén tartály, ajtónyílás átmérője 30 cm

WML168    fehér

LST147
A(-10%)AA energiaosztály, elöltöltős 7 kg, 
centrifuga fordulatszáma 1400/perc, 15 
mosóprogram, elektromos vezérlés, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-24 óra), teljes 
AcquaStop, rozsdamentes acél forgódob és 
polipropilén tartály, ajtónyílás átmérője 30 cm

LST147 fehér

SLb147
Szabadonálló mosógép, A+B energiaosztály, 
elöltöltős 7 kg, centrifuga fordulatszáma 1400/
perc, 15 mosóprogram, elektromos vezérlés, 
kijelző, késleltetett programkezdés (1-24 h),  
automata töltet mennyiségétől függő beállítás, 
hot melegvizes csatlakoztatási lehetőség, 
duplaTotal AcquaStop rendszer , rozsdamentes 
acél forgódob és polipropilén tartály, ajtónyílás 
átmérője 30 cm
SLb147  fehér, fordulatszám 1400/perc
SLb127  fehér, fordulatszám 1200/perc

LSTA146S
AAA energiaosztály, washing load 6 kg /
drying load 4 kg, centrifuga fordulatszáma 
1400/perc, 12 mosóprogram, 6 
szárítóprogram, Turbo szárítás, nedvesség 
érzékelő, elektromos vezérlés, kijelző, késleltetett 
programkezdés (1-24 óra), teljes AcquaStop, 
rozsdamentes acél forgódob és polipropilén 
tartály, ajtónyílás átmérője 30 cm
LSTA146S    fehér

LSE147S
Szabadonálló mosógép – szárító, AA 
energiaosztály, elöltöltős 7 kg mosáshoz/ 4 kg 
szárításhoz, centrifuga fordulatszáma 1400/
perc, 12 mosóprogram, 6 szárítóprogram, 
humidity sensor, elektromos vezérlés, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-24 óra), automata 
töltet mennyiségétől függő beállítás, teljes 
AcquaStop rendszer, rozsdamentes acél 
forgódob és polipropilén tartály, ajtónyílás 
átmérője 30 cm
LSE147S    fehér

Lbb14RO      
Szabadonálló mosógép, 50-es évek Retro 
design, A(-10%) AA energiaosztály, elöltöltős 
7 kg, centrifuga fordulatszáma 1400/perc, 
15 mosóprogram, elektromos vezérlés, kijelző, 
késleltetett programkezdés (1-24 óra), automata 
töltet mennyiségétől függő beállítás, AcquaStop, 
rozsdamentes acél forgódob és polipropilén tartály, 
ajtónyílás átmérője 30 cm, fix ajtópánt

MOSóGÉPEK

Lbb14b      
Lbb14Az  pasztell kék
Lbb14P  bézs
Lbb14RO  rózsaszín
Lbb14b  fehér

WMf147X
Szabadonálló mosógép, A+AB energiaosztály, 
elöltöltős 7 kg, centrifuga fordulatszáma 1400/
perc, 15 mosóprogram, elektromos vezérlés, 
kijelző, késleltetett programkezdés (1-24 óra), 
automata töltet mennyiségétől függő beállítás, 
teljes AcquaStop, rozsdamentes acél forgódob 
és polipropilén tartály, ajtónyílás átmérője 30 cm

WMf147X rozsdamentes acél

CDL83
BAA energiaszint, elöltöltős 8 kg, 11 szárító 
program, természetes kondenzációs szárítás, 
nedvesség érzékelő, elektromos vezérlés, 
kijelző, késleltetett programkezdés (1-24 óra), 
automata töltet mennyiségétől függő beállítás, 
teljes AcquaStop, rozsdamentes acél forgódob, 
ajtónyílás átmérője 30 cm, condensate container

CDL83    fehér
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CT15-2
Edénymelegítő fiók, kiegészítő a 45 cm-es 
kompakt sütőkhöz,  14 cm-es magasság, 0 
és 240 perc között állítható időzítő automata 
kikapcsolással, 30°C és 75°C közötti 
hőmérséklettartomány, késleltetett bekapcsolás 
max. 9 óra 50 perc, elektromos érintőszenzoros 
vezérlők
CT15-2  Stopsol ezüst üveg/   
 rozsdamentes acél / Linea design
CT15NE-2  fekete üveg/ Linea design
CT15X  rozsdamentes acél/ Classic design
CT15PO-9  bézs/ bronz Colonial design

GT1T
1-szintű teljesen kihúzható teleszkópos 
sütősín, alkalmazható: -8, -9 változatú sütők 
fém oldalrácsokkal, illetve az SC115 és 
SCP115  sütőkhöz.

GT1T    teljesen kihúzható

PC68
Katalitikus oldalfalak 60 cm-es sütőkhöz, 8-as 
verzió fém vezetősínekkel

PC68    68 literes sütőkhöz
PC60    60 literes sütőkhöz

GT1P
1-szintű részlegesen kihúzható teleszkópos 
sütősín, alkalmazható: -8, -9 változatú sütők 
fém oldalrácsokkal, illetve az SC115 és 
SCP115  sütőkhöz.

GT1P    részlegesen kihúzható
 

KITPC97
Katalitikus oldalfalak 90 cm-es sütőkhöz 

bvG
Üveg tál rozsdamentes acél ráccsal, 
alkalmazható: -8, -9 változatú sütők fém 
oldalrácsokkal és tálcákhoz profil rácsokkal, illetve 
az F67-7, SC115 sütőkhöz. Nem alkalmas a 
kompakt készülékekhez.

PIR2
Univerzális acél-forma üvegfedővel való 
sütéshez. 60 cm –es sütőkhöz, kivéve kompakt 
sütők 

PMO115A-1
Hidraulikusan nyíló ajtó mikrohullámú sütőhöz, 
konyhabútorhoz rögzítendő, 45cm magasságú 
helyre, a mikrohullámú sütő maximális méretei: 
355 x 555 x 500 mm

PMO115A-1  antracit/ matt üveg
PMO115  Stopsol ezüst üveg
PMO115X  rozsdamentes acél

PMO800PO9
Felnyíló ajtó Colonial mikrohullámú sütőhöz, 
konyhabútorhoz rögzítendő, 39,5 magasságú 
helyre, a mikrohullámú sütő maximális méretei: 
355 x 555 x 500 mm
PMO800PO9  bézs/    
 bronz fogantyú és díszítések
PMO800AO9  antracit/    
 bronz fogantyú és díszítések

PMO800A-8
Felnyíló ajtó Colonial mikrohullámú sütőhöz, 
konyhabútorhoz rögzítendő, 39,5 magasságú 
helyre, a mikrohullámú sütő maximális méretei: 
355 x 555 x 500 mm
PMO800A-8  antracit/    
 aranyszínű fogantyú és díszítések
PMO800P-9  bézs/    
 aranyszínű fogantyú és díszítések
PMO800C-8  öntöttvas szürke/   
 aranyszínű fogantyú és díszítések
PMO800b-8  fehér/    
 aranyszínű fogantyú és díszítések

PMO100-2
Hidraulikusan nyíló ajtó mikrohullámú sütőhöz, 
konyhabútorhoz rögzítendő, 45cm magasságú 
helyre, a mikrohullámú sütő maximális méretei: 
355 x 555 x 500 mm

PMO100-2 Stopsol ezüst üveg /   
 rozsdamentes acél
PMO100NE2 fekete üveg/ rozsdamentes acél
PMO100SG2 Stopsol ezüst üveg

PMO66A
Felnyíló ajtó Colonial mikrohullámú sütőhöz, 
konyhabútorhoz rögzítendő, 39,5 magasságú 
helyre, a mikrohullámú sütő maximális méretei: 
355 x 555 x 500 mm
PMO66A  antracit/ ezüst fogantyú és díszítések
PMO66P  bézs/ ezüst fogantyú és díszítések 
PMO66X  rozsdamentes acél/   
 ezüst fogantyú és díszítések

KIEGÉSzÍTŐK

SÜTŐ KIEGÉSzÍTŐK
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PRTX
Kerek tűzálló pizzakő fogókkal. 60 cm-es  
sütőhöz – 8-as verzió
Kompakt sütőhöz nem használható.

6MP700RWX
4 vagy 6 vezérlőgomb Cortina design 
főzőlaphoz

6MP700RWX  6 vezérlőgomb/   
 “vörösbor”, ezüst alappal
4MPC700AO  4 vezérlőgomb /   
 antracit, bonz alappal
4MPC700PO  4 vezérlőgomb /   
 bézs, bronz alappal 

bb3679
Öntöttvas grill, lehajthatófogantyúkkal (fa + 
acél), méretek 42,8 x 20,6 x 3,8 cm lehajtott 
fogantyúkkal (8,1 cm felhajtott fogantyúkkal). 
Gáz főzőlapokhoz.
Nem használható a  Piano Design, Evolution, 
Newson, PVS…, PVA…, PVB..., PX140, PA140, 
PTS..., PGF... főzőlapokhoz.

LG53-1
Összekötő elem Domino főzőlapokhoz SEH531, 
SEGR531

TPKX
TepanYaki grill, rozsdamentes acél, ergonómiai 
fogantyúk, méretek 57,5 x 26,4 x 5,5 cm 
(fogantyúk nélkül) 9,9 cm (fogantyúkkal). 
90 cm-es gáz főzőlapokhoz és cookerekhez. 
Közvetlenül 2 főzőzónára helyezhető. 

LGPGf
Összekötő elem Domino főzőlapokhoz PGF3…

GRC60
Önttöttvas edénytartó rács 60cm-es főzőlapokhoz 
SR34…

PPR2
Szögletes tűzálló pizzakő. 60 cm-es  sütőhöz – 
8-as verzió. Kompakt sütőhöz nem használható. 
Méretek: 42 x 37,5 x 1,8 cm

6MP850X
6 vezérlőgomb Colonial design főzőlaphoz

6MP850X  ezüst, antracit alappal
6MP800D  arany, öntöttvas szürke alappal
6MP800P  arany, bézs alappal
6MP800Eb  arany, fehér alappal

PALPz
Pizza lapát összecsukható nyéllel, méretek 
31,5 x 31,6 cm (49,5 cm nyéllel együtt)

WOKGHU
Öntöttvas WOK gyűrű, gáz főzőlaphoz, 
cookerhez.
Nem használható a SER60…, SE70… 
modellekhez.

MMC745AO
2 vezérlőgomb Cortina design kávéfőzőhöz 

MMC745AO antracit/ bronz alappal
MMC745PO bézs/ bronz alappal

KIEGÉSzÍTŐK



39

KIT1a1-6

hátlap, rozsdamentes acél, CS19 és CS18 
cookerekhez

FLT2

KSED95P9, KA1VP9, KA1VA, KSE89P9, 
KSE89A, KSE86AO9 .... KSE86PO9 és 
KSE86PO páraelszívókhoz

fLT2    szénszűrő

FLT3

KS9600XL1 páraelszívóhoz

fLT3    szénszűrő

FLTK1

KD90RW, KD90X-1, és KD90N 
páraelszívókhoz

fLTK1    szénszűrő

KITFC900

KSIV960X1 páraelszívókhoz

KITfC900    szénszűrő

KITFC906

KTS75, és KCVR9NE páraelszívókhoz

KITfC906    szénszűrő

KITFC161

KIV90X, KSEIV97X, K90X, KSEV97X, 
KV90X, KR37X6 KSEG54X, és KSEG77X 
páraelszívókhoz

KITfC161    szénszűrő

KITC3C

KSEG73X, KSEG55X, és KSET61 
páraelszívókhoz

KITC3C    szénszűrő

KITC3R

KSET910X és KSET610X páraelszívókhoz

KITC3R    szénszűrő

KIT1C

KSE91X, KSE71X és KSE61X páraelszívókhoz

KIT1C    szénszűrő

KITFC155

KD9X-1 és KD6X-1 páraelszívókhoz

KITfC155    szénszűrő

KITFC152

KMN75 és KQ45 páraelszívókhoz

KITfC152    szénszűrő

KITFC142

KSEG7, KSEG5 és KSEG7X páraelszívókhoz
KSEG5X

KITfC142    szénszűrő

KIT845PO

Ajtólap beépíthető mosogatógépekhez, Colonial 
design, 45 cm-es szélesseég, bézs/ réz

WSMZ20310

Csatlakoztató készlet szárítómosógép fölé 
szereléséhez, WML168 modell CDL83-as 
szárítóhoz való csatlakoztatásához

PaIX-1

Tisztítószer rozsdamentes acél felületre. 
Ujjlenyomatmentes hatású felületen nem 
használható.

PAIX-1    250 ml

XSPLEND-2
Tisztítószer rozsdamentes acél felületre

XSPLEND-2    500 ml

WSMZ20160

Kondenzációs kiürítőkészlet СDL83-as modellhez

KIT1M

KSE66A és KSE66P páraelszívókhoz

KIT1M    szénszűrő, első használathoz

FaBLK1

Csatlakozó készlet a CVB20 fagyasztó és a 
FAB28 hűtő csatlakoztatásához

KITD4C

KSE66 páraelszívókhoz

KITD4C    szénszűrő, utórendeléshez

KIEGÉSzÍTŐK

NO-CALK
Tisztítószer automatakávéfőzőkhöz

NO-CALK    100 ml
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fP610SG • fP610Sv • fP610SbL • f610Ab •
f610AN •f610X •f608SN 

S890Mf-8SE995XT-7 • SE20XMfR8 • S890AMfR8 • 
S890PMfR8 • S890AMRO9 • S890PMRO9

SC170-8f67-7

SC166-8 • SCP115X  • SCP115A-1 • SC115A-1 •  
SC115 • SC115X • SCP112Pz8 • SCP112-8 •  
SC112N-8 • SC112b-8 • SC112-8 • SC112Pz-8 • 
SCP112N-8, SCP112SG8 • SC106-8 • SC106AL-8 
• SC106Pz-8 • SC106SG-8 • SC106N-8• SC99X-8 
• SC399X-8 • SC381X-8 • SC250X-8 • SC465N-8 • 
SC465Х-8 • SC341GX-8

SCP805P-9 • SCP805A-8 • SCP805PO9 • SCP805AO9 
• SC855RA-8 • SC855OT-9 • SC855PX-8 • SC855A-8 
• SC855P-8 • SC855PO-9 • SC850APz8 • SC850A-8 
• SC850P-8 • SC850AvO9 • SC850RA-8 • 
SC805AvO9 • SC805AO-9 • SC805PO-9 • SC805A-8 
• SC805P-9 • SC800P-9 • SC800b-8 • SC800A-8 •  
SC800AvO9 • SC800C-8 • SC850X-8 • SC855X-8

SCP750bS8 • SCP750AX8 • SC750RWX8 • 
SC750PO-8 • SC750AO-8 • SC750PX-8 • SC750OT-8
• SC750RA-8 • SC800GvA8 • SC800GvP9 • 
SC800GPO9 • SC800GAO9

CMSC45NE • CMSC45 • CMS45X • 
CM845A-9 • CM845P-9

bEÉPÍTÉSI RAJzOK
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SC45Mf2 • SC45MfNE2 • SC45v2 • SC45vNE2 •
SC845MCPO9 • SC845MCAO • S45vX2 • 
SC845vPO9 • SC45MNE2 • SC45M2 • S45MX2 
• SC845MPO9 • SC845MAO9 • SC845MP-9 • 
SC845MA • S45MfX2 • SC45MC2 • SC45MCNE2 • 
SC45MCX2

fMC24N-2 • fMC24X-2 • fME24X-2 • • 
fME24N-2 • fME24b-2

fME20TC 3 • fME20EX3

bEÉPÍTÉSI RAJzOK
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P755Ab • P755AN • P755Sv • 
P755SG • P755SbL • P755SN • 
P755X

PvA750-1• PvS750 • Pvb750

PvA140-1

Pv640S • Pv640N 
Pv640b

Pv750N • Pv750S • 
Pv750b

PGf95-4

PTv705P106

PX140

PGf64-4

PGf75-4

SR34SGH3 SER60SGH3

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

P64 • PTv64 P75 • P75vT

Ezeknek a típusok különböző (510 és 515 mm) 
méretűek. A munkalap kivágási mérete ugyanaz. 
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SE70SGH-5SE264SGH3 SR775PO • SR775PX • SR775XRW • SR775AX 
• SR775AO • SR775bS • SR775RA • SR775OT

SR896PGH9 • SR896AGH9SR764RA • SR764PO • SR764PX • SR775AX • 
SR764AO • SR764XRW • SR764bS • SR764OT

SR876AGH9 • SR876PGH9 • SR876AvG9 •
SRv876A6 • SRv876P-9 • SRv876C6 •
SRv876RA5 • SRv876Av9

SR864OGH9 • SRv864RAG • SR864AGH9 •
SR864PGH9 • SRv864b • SRv864C • SRv864A •
SRv864P-9

SR804SEA4 • SR804SEP9

SR804AXG4 • SR804PXG9 • SR804AGH4 •
SR804PGH9 • SR804AOG9 • SR804POG9

SER844Av9 • SER844RG4

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

SI955DO SI955DO

Beépítési rajz munkalapszintű 
beépítéshez

SI933D SI933D
Beépítési rajz munkalapszintű 
beépítéshez

P864P-9 • P864A-9 • P764AO • P764PO



44

SI3644b • SI3633b

SI644DO • SI644D SI3950b

SE2664TC2

P775-1 • P752

SE2951TC2 SE2773TC2

SE2772CX2 SE2772TC2

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

SI644DO • SI644D

Beépítési rajz munkalapszintű 
beépítéshez

Х663-1 • P652

SI3644D 
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SE2641TC2

SE2664CX2

SE2640TD2

SE2641CX2

PDXf116RS SEGR531X

SEfR536X

PGf31G
PGf30b
PGf30T
PGf32C
PGf32G, 
PGf32I

LGPGf

SEH530X1 SRv532GH3

SI3321b

SE2321TE2

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

SE630TCE2
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KSEIv97X

KTS75C • KTS75NC • 
KTS75AC-1

KCvR9NE

KIv90X KSIv960X1

KMN75Ab • KMN75AN 
• KMN75X

KTS75 KSEv97X Kv90X

KS9600XL1 K90X KSEI91X • KSEI71X • KSEI61X

bEÉPÍTÉSI RAJzOK
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KR37X

KSE66A • KSE66P

KSED95P9 KQ45X

KD9X-1 • KD6X-1 KD90RW • KD90N • KD90X-1

KSET610X

KSE86AO9 • KSE86PO9

KSET910X

KC90AX • KC90AO • KC90PX • 
KC90PO

KSE89PO9 • KSE89RA • KSE89AO9 • 
KSE89P9 • KSE89A • KSE89D • KA1vP9 • 
KA1vA

KSET61

bEÉPÍTÉSI RAJzOK
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CR330AP fR310APL1

CR321A fR298A-1

CR325APLE

CR322ANf

KSEG54X • KSEG 77X KSEG55X • KSEG73X KSEG5X • KSEG7X

KSEG5

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

KSEG7
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Lb30AfNffR315APL

fb30AfNf

Cb30PfNf

fL130A • fL144A • vI100A fA800A9 • fA800P9 • fA800PO9 
• fA800AO9 • fA390X2

fA55PCIL1

SbS800AO9 • SbS800PO9• SbS800P9 • SbS800A1

SS55PNL1 • SS55PTL1 • SS55PTE2 

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

SS55PT
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SCv115-1 SCv36X1 CvI38X

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

AbM42 • AbM32

fAb50 fAb32 fAb30

A b C D

AMb42 440 385 560 400

AbM32 420 365 490 400
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Cvb20 fAb10

CS19RW-6 • CS19-6 • CS19P-6 • 
CS18A-6 • A1C-6

CO68GMA8 • CO68GMP9 •
CO68CMP9 • CO68CMA8

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

STO905 STC75

fAb28
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STA13XL

PLA4645X7

LSA13XST2fAb

STA6544TC

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

STA6539L • ST317AT 
• STA6443 • STA6445

PLA6442X

STA4645 • STA4845 
• STA4648D 

bLv2
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WMf147X

WML168 CDL83

bEÉPÍTÉSI RAJzOK

LSTA146S

Lbb14

CT15-2 • CT15NE-2 • CT15X • 
CT15PO-9

PMO115A-1 • PMO115 • PMO115X • 
PMO100-2 • PMO100NE2 • PMO100SG2

PMO800b-8 • PMO800P-9 • PMO800PO-9 •
PMO800AO-9 • PMO66A • PMO66P • 
PMO66X

SLb147

LSE147S

SLb127 LST147
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SzÍNKOMbINÁCIóK, COLONIAL DESIGN-CSALÁD

Arany bronz Ezüst Réz

bézs
SCP805P-9   SC855P-8   SC850P-8
SC805P-9   SC800P-9   S890PMfR9 

SC800GvP9 (gáz)

SCP805PO9   SC855PO-9
SC805PO-9   S890PMRO9

SC800GPO9 (gáz) 
SC855PX-8       

Antracit
SCP805A-8   SC855A-8   SC805A-8   

SC800A-8   S890AMfR8 
SC800GvA8 (gáz)

SCP805AO9   SC805AO-9   
S890AMRO9  SC800GvA8 (gáz)

SC850A-8   
SC850APz8

Rozsdamentes acél SC855X-8   
SC850X-8

Avena
SC850AvO9    SC805AvO9    

SC800AvO9

fehér SC800b-8  

öntöttvas szürke SC800C-8   S890Mf-8

Réz SC855RA-8   SC850RA-8

bronz SC855OT-9

SziÅLnkombinaÅLcioÅLk, Colonial design-csalaÅLd

Arany bronz Ezüst Réz

bézs

SR896PGH9   SRv876P-9
SR876PGH9   SRv864P-9
SR864PGH9   SR804SEP9 

SR804PGH9   P864P-9

SR896PGH9   SR876PGH9
SR804POG9   P864P-9 SR804PXG9

Antracit

SR896AGH9   SRv876A6
SR876AGH9   SRv864A

SR864AGH9   SR804SEA4
SR804AGH4   P864A-9

SR896AGH9   SR876AGH9
SR804AOG9   P864A-9 SR804AXG4

Avena SR876AvG9   SRv876Av9
SER844Av9

fehér SRv864b

öntöttvas szürke SRv876C6     SRv864C

Réz
SRv876RA5

SRv864RAG    SER844RG4

bronz SR864OGH9   SC855OT-9

főzőlapok

Arany bronz Ezüst Réz Colonial gombok nélkül

bézs KSE89P9      KSE66P KSE89PO9   KSE86PO9 KA1vP9 KSED95P9

Antracit KSE89A      KSE66A KSE89AO9   KSE86AO9 KA1vA

Réz KSE89RA

öntöttvas szürke KSE89D

Arany bronz Ezüst

bézs PMO800P-9 PMO800PO9 PMO66P

Antracit PMO800A-8 PMO800AO9 PMO66A

öntöttvas szürke PMO800C-8

Rozsdamentes acél PMO66X

fehér PMO800b-8

Páraelszívók

Dekoratív ajtók
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Arany bronz

bézs SC845MP-9 SC845MPO9

Antracit SC845MA SC845MAO9

bronz

bézs CO68GMP9

Antracit CO68GMA8

Arany bronz

bézs fA800P9   fA800PS9   SbS800P9 fA800PO9   fA800POS9   SbS800PO9

Antracit fA800A9   fA800AS9    SbS800A1 fA800AO9   fA800AOS9   SbS800AO9

bronz

bézs SC845MCPO9

bronz

bézs SC845vPO9

Tartozékként arany és bronz gombok

bézs CM845P-9

Antracit CM845A-9

bronz

bézs CO68CMP9

Antracit CO68CMA8

SziÅLnkombinaÅLcioÅLk, Colonial design-csalaÅLd Kávéfőzők

Kombinált cooker-ek Elektromos cooker-ek

Hűtők

Kompakt kombinált mikrohullámú sütők

Kompakt gőzpárolók

bronz

bézs CT15PO-9

Melegítő fiókok

bEÉPÍTHETŐ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
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antikolt ezüst Ezüst fényes bronz bronz fényes réz

fehér SCP750bS8

bézs SC750PX-8 SC750PO-8

Antracit SCP750AX8 SC750AO-8

“vörösbor” SC750RWX8

Réz SC750RA-8

bronz SC750OT-8

Sütők

SzÍNKOMbINÁCIóK, CORTINA DESIGN-CSALÁD

antikolt ezüst Ezüst fényes bronz bronz Réz vörösbor

fehér
SR775bS 
SR764bS

bézs SR775PX 
SR764PX

SR775PO     
SR764PO 
P764AO

Antracit SR775AX 
SR764AX

SR775AO 
SR764AO 
P764AO

Rozsdamentes acél
SR775XRW     
SR764XRW

Réz
SR775RA 
SR764RA

bronz
SR775OT 
SR764OT

főzőlapok

bronz Ezüst

bézs KC90PO KC90PX

Antracit KC90AO KC90AX

Páraelszívók
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